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Grono pedagogiczne
Dyrekcja Szkoły:

Marta Klasura
Nauczyciele:

Agata Chemicz
Emilia Chmielewska
Marzena Czajkowska
Bożena Czupryńska

Marta Czyżyk
Agnieszka Dąbrowska

Lidia Dubaj
Iwona Grabczuk

Aneta Holuk
Iwona Jakubczak

Hanna Jarosz
Mariusz Kawecki

Joanna Kita
Adam Kot

Małgorzata Krasowska
Kinga Krawczyk

Katarzyna Krzysteczko-Wróbel
Elżbieta Lipska
Barbara Łaska

Łukasz Łukiewicz
Mariusz Marczuk

Anna Martyniuk
Mariusz Morelowski
Żaneta Nafalska

Krzysztof Olejniczak
Andrzej Oleszczuk

Dariusz Ożga
Beata Pietrzak

Zbigniew Podkański
Lilia Prończuk
Renata Puźniak

Danuta Rentflejsz
Sławomir Rogucki
Joanna Rybińska

Maria Sawka
ks. Andrzej Sereda
Karolina Sobińska
Joanna Szambelan

Mariola Szynal
Andrzej Ślepaczuk

Elżbieta Tołyż
Beata Tomaszewska
Krzysztof Ufniarz

Barbara Wiszniewska
Norbert Wysocki

I A - Andrzej Oleszczuk
I B - Joanna Szambelan

I C - Katarzyna Krzysteczko-Wróbel
I D - Kinga Krawczyk

I E - Małgorzata Krasowska
I F - Andrzej Ślepaczuk

II A - Elżbieta Tołyż
II B - Beata Tomaszewska
II D - Emilia Chmielewska

II E - Aneta Holuk
II F - Iwona Grabczuk
II G - Anna Martyniuk

III A - Marzena Czjkowska
III B - Marta Czyżyk
III D - Agata Chemicz

III E - Sławomir Rogucki
III F - Łukasz Łukiewicz

III G - Hanna Jarosz
III H - Barbara Wiszniewska

Wychowawcy
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Powrót do szkoły



Witamy 

klasy 
pierwsze!!!

:-)

Klasa I C

Klasa I D

Klasa I E

Klasa I F
Klasa I A

Klasa I B



W sobotę 5  września 2015  r. II Liceum po raz czwarty uczestniczyło we wspaniałej inicjatywie, jaką jest 
„Narodowe Czytanie”. W tym roku cała Polska głośno  czytała „Lalkę” Bolesława Prusa. Powieść ukazuje 
panoramę społeczeństwa polskiego drugiej połowy XIX w., ale przede wszystkim przeżycia i skomplikowaną 
naturę głównego bohatera – Stanisława Wokulskiego. W tegorocznym czytaniu udział wzięli nie tylko pani 
dyrektor Marta Klasura, młodzież i nauczyciele naszej szkoły, ale także zainteresowani przedsięwzięciem 
mieszkańcy Chełma. Czytanie literatury polskiej z całą pewnością przyczynia się do  budowania wspólnoty 
narodowej i rozwoju czytelnictwa. Skłania również do refleksji na temat  zalet  czytania książek. Rozwijają one 
nasz język, poszerzają wiedzę i są wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu.
Czytajmy więc cały rok i motywujmy innych do czytania!
Tegoroczną edycję „Narodowego Czytania” w II LO przygotowali: p. Iwona Grabczuk, p. Zbigniew Podkański, 
p. Elżbieta Rybacka i p. Beata Tomaszewska. Dokumentację fotograficzną sporządził p. Łukasz Łukiewicz.



14 września 2015 r. odbyły się w II Liceum spotkania pod hasłem 
„Młoda krew ratuje życie”. Prowadziła je p. Małgorzatą Legieć          
z P u n k t u R e g i o n a l n e g o C e n t r u m K r w i o d a w s t w a                                  
i Krwiolecznictwa w Chełmie.
W prelekcjach uczestniczyła pełnoletnia młodzież z klas 
maturalnych. Spotkania miały  na celu poszerzenie wiedzy 
uczniów na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Młoda krew ratuje życie

28 września na szkolnym parkingu zaparkował Krwiobus (albo 
jak kto woli Wampirobus) z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pełnoletni 
uczniowie oraz nasi nauczyciele mieli możliwość wesprzeć ideę 
krwiodawstwa.



Inne wydarzenia wrześniaInne wydarzenia września

Przygotowania do Światowych Dni MłodzieżyPrzygotowania do Światowych Dni Młodzieży

4 września 2015 r. był w naszej Szkole szczególnym dniem, gdyż gościliśmy symbole 
Światowych Dni Młodzieży – Krzyż oraz Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani.
Są to niezwykłe dary św. Jana Pawła II dla młodzieży całego świata. Krzyż od 1984 r. 
pielgrzymuje po wszystkich kontynentach jako symbol Zbawienia, Nadziei, 
Przebaczenia i Miłości. Modlono się przy nim w różnych językach w szpitalach, 
więzieniach, szkołach czy urzędach.
Społeczność II Liceum trwała przy Krzyżu i Ikonie poprzez śpiew i modlitewne 
zaangażowanie, przygotowując się również do XXXI ŚDM. Odbędą się one w 
Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 r. pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
W czasie ŚDM młodzież z całego świata wraz z papieżem Franciszkiem będzie 
radośnie wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa i doświadczać wspólnoty Kościoła.

Wyprawka dla żakaWyprawka dla żaka
Do 10 września 2015 r. trwała w naszej szkole ogłoszona przez Polski Czerwony 
Krzyż ogólnopolska akcja "wyprawka dla Żaka". Akcja miała na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych i poziomu życia najbiedniejszych dzieci, poprzez wyposażenie ich w 
podstawowe przypory szkolne. Do akcji włączyła się społeczność naszej szkoły. 
Uczennice z klasy II d: Sylwia Stasińska, Anna Panek, Anna Kazimierczak, Patrycja 
Karpińska, Weronika Paluch oraz Martyna Marzec pod opieką P.B.Chmielewskiej 
zorganizowały zbiórkę książek i artykułów szkolnych. Zebrane przedmioty przekazano 
do biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie. Wśród nich 
znalazła się ogromna ilość zeszytów, długopisów, bloków rysunkowych, zakreślaczy, 
notesów, kredek, flamastrów, farb, plecaków, zestawów szkolnych, bajek i słowników. 
Wszystkim, którzy włączyli się w ta akcje serdecznie dziękujemy za okazana pomoc na 
rzecz potrzebujących.

Dreszerczycy na Forum MatematykówDreszerczycy na Forum Matematyków

33 – osobowa grupa uczniów klas matematycznych II LO wzięła udział w 6. Forum 
Matematyków Polskich, które odbyło się w dniach 6 – 12 września w Warszawie.
Ta prestiżowa impreza organizowana jest przez członków Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Skupia matematyków z Polski i świata, służąc m. in. wymianie myśli         
i poglądów dotyczących zadań współczesnej matematyki. 10. września to dzień 
poświęcony popularyzacji matematyki. Tego właśnie dnia Dreszerczycy uczestniczyli        
w wykładach i warsztatach podczas Forum, reprezentując tym samym jedyną szkołę         
z naszego regionu.
Uczniami opiekowali się nauczyciele matematyki: p. Marta Czyżyk i p. Mariusz Kawecki. 
Udział w Forum ściśle wiąże się z programem klas autorskich z matematyki 
realizowanym w naszej Szkole. Patronat nad tymi klasami sprawuje Wydział 
Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczniowie mieli również 
okazję zwiedzić patronacki wydział.



Promocja Szkół WyższychPromocja Szkół Wyższych

24 września 2015 r. odby ło się spotkanie uczniów klas maturalnych                                   
z przedstawicielami wyższych uczelni.
Swoją ofertę edukacyjną prezentowały: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej               
w Lublinie, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Białej 
Podlaskiej. Zaprezentowana oferta dydaktyczna jest niezwykle bogata. 
Na przykład UMCS proponuje obecnie ponad 60 kierunków studiów i 200 specjalności 
na 11 wydziałach. W czasie spotkania poruszano interesujące kwestie, dotyczące m. in. 
programów studiów dostosowanych do rynku pracy czy stażów międzynarodowych. 
Niezdecydowanych maturzystów zapraszamy na spotkania ze szkolnym doradcą 
zawodowym i wspierającymi nas od lat doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum 
Informacji Zawodowej - p. Katarzyną Józefacką i p. Elizą Mazurek.

Dreszerczycy w Biegu CaritasDreszerczycy w Biegu Caritas
Biegniesz – pomagasz najbardziej potrzebującym! Ta idea przyświecała 19 września 2015 
r. wszystkim uczestnikom „Biegu Caritas” w Chełmie.
W grupie ponad 100 zawodników byli także uczniowie, absolwenci i nauczyciele II LO: 
Karolina Steczek, Martyna Kojder, Małgorzata Kozak, Piotr Siewak, Agnieszka Grabińska i 
p. Joanna Kita. Trasa biegu miała długość 2,5 km! Start i meta zlokalizowane były przy 
Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów.
Zebrane pieniądze przekazywane zostały na rzecz Funduszu Caritas Dzieciom                      
z przeznaczeniem na wyprawki szkolne, dożywianie, stypendia, wypoczynek                    
i rehabilitację. „Bieg Caritas” jest wspaniałą inicjatywą! Poprzez wysiłek fizyczny, 
pokonywanie zmęczenia i własnych słabości można pomóc dzieciom. Już za rok możecie 
dołączyć do biegaczy i dobroczyńców. Zachęcamy!

Prymusi nagrodzeni!Prymusi nagrodzeni!

Po raz kolejny władze miasta przyznały uczniom chełmskich szkół stypendia za wybitne 
osiągnięcia w nauce. Wśród stu pięćdziesięciu prymusów nie zabrakło Dreszerczyków.
Uroczystość odbyła się 25 września 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych. Listy 
gratulacyjne wręczali stypendystom prezydent miasta Chełm - Agata Fisz                         
i wiceprezydent – Stanisław Mościcki. W gronie sześćdziesięciu uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych znalazło się szesnastu Dreszerczyków: Maksymialian Baryła, 
Katarzyna Biega, Aleksandra Bednarek, Milena Drewienkowska, Katarzyna Gacparska, 
Marta Gawęda, Joanna Grabińska, Katarzyna Hawryluk, Marytna Kojder, Daria 
Makowska, Małgorzata Miazga, Martyna Marzec, Honorata Poturaj, Anna Radzięciak, 
Alicja Stasiak i Karolina Steczuk.
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy!

Konkurs o PatronieKonkurs o Patronie

Dnia 30 września 2015 r. odbył się w II Liceum Szkolny Konkurs Historyczny nt. 
„Generał Gustaw Orlicz – Dreszer – życie i działalność”.
W konkursie udział wzięły reprezentacje wszystkich klas pierwszych. W klasyfikacji 
zespołowej I miejsce zajęła klasa I C w składzie: Emilia Bartoszuk, Magdalena Korona i 
Małgorzata Ławicka (71 pkt). II miejsce zdobyła klasa I F w składzie: Maciej Dubaj, 
Martyna Mika i Diana Studzińska (65 pkt). Natomiast III miejsce przypadło klasie I A w 
składzie: Patryk Niemiec, Patryk Sahadel i Michał Sosnowski (55 pkt).
W klasyfikacji indywidualnej przyznano następujące nagrody: miejsce I, zdobywając 28 
punktów, zajęli ex aequo - Emilia Bartoszuk z kl. I C i Maciej Dubaj z kl. I F. Z kolei II 
miejsce otrzymała Małgorzata Ławicka z kl. I C, uzyskując 23 punkty, a III miejsce zajęli: 
Martyna Mika z kl. I F i Patryk Sahadel z kl. I A ,z jednakową ilością 21 punktów.
Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwało jury: p. Elżbieta Tołyż i p. Łukasz 
Łukiewicz. Wyniki konkursu uroczyście ogłoszono 2 października, w Dniu Patrona II 
Liceum.
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Dzień Patrona – generała Gustawa Orlicz - 
Dreszera - obchodzony był w naszej Szkole bardzo 
uroczyście. Cała społeczność II Liceum uczestniczyła 
w Ślubowaniu uczniów klas I na Sztandar Szkoły. 
Pierwszoklasiście zostali tym samym oficjalnie 
przyjęci w poczet  Dreszerczyków. Ogłoszono 
również  wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego 
z dnia 30 września nt. „Generał Gustaw Orlicz – 
Dreszer – życie i działalność” i złożono kwiaty pod 

pomnikiem Patrona. Uroczystość miała charakter 
patriotyczny. Przygotowali ją uczniowie klas: II „A”, 
II E” i II „G” pod opieką pani wicedyrektor Anety 
Holuk. Wzruszającą częścią akademii był występ 
szkolnego chóru „Rapsodia” pod kierunkiem              
p. Krzysztofa Olejniczaka. Uroczystość Dnia Patrona 
prowadzili: pani wicedyrektor Aneta Holuk i p. Adam 
Kot. Dekorację przygotowały: p. Kinga Krawczyk       
i p. Zofia Płocienniak.

2 października
Dzień

Patrona



Wyjątkowe, niezapomniane i bardzo 
pomys łowe „Otrzęsiny na Olimpie” 
przygotowal i d la pierwszoklas istów 
uczniowie klasy II „G” pod kierunkiem            
p. Anny Martyniuk. Wcielili się oni w role 
olimpijskich bogów i przygotowali dla 
n a j m ł o d s z y c h D r e s z e r c z y k ó w                           
12 niesamowitych konkurencji, nazwanych 
„12 prac Dreszerczyka”. Uczniów oceniało 
jury „bogów greckich” w składzie: p. Łukasz 
Ł u k i e w i c z – j a ko A m o r, K l a u d i a 
Werenkowicz – Afrodyta i Damian 
Staszewski – jako Posejdon.
Największe emocje wzbudził konkurs 
przygotowany przez Apollina - „Teledysk 
Mistrzów”. Każda klasa pierwsza sumiennie 
wywiązała się z zadania, przygotowując 
z a b awne s t ro j e o r a z z a s k a ku j ą c e                           
i wyszukane choreografie. Z ogromnym 
zaangażowaniem przedstawiciele klas 
zmagal i s ię również w konkursach 
Herkulesa - „Wirujące biodra” i „Limbo”, a 
także konkurencji „Operacja cebula”, 
prowadzonej przez Herę. Wszystkim 
udzieliła się atmosfera beztroski i zabawy!

12 prac 
Deszerczyk

czyli 

Otrzęsiny  
na Olimpie



Już  po raz trzeci w II Liceum odbyły się „Edukacyjne spotkania filmowe”.Wydarzenie to cieszy się dużą 
popularnością wśród naszej młodzieży. W piątek - 9 października zgromadziło blisko 130 uczniów, którzy  od 
godz. 18. do sobotniego poranka wspólnie oglądali filmy o tematyce edukacyjnej.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Kinga Krawczyk, p. Zofia Płocienniak, p. Iwona Jakubczak, p. Łukasz 
Łukiewicz, p. Andrzej Ślepaczuk i p. Andrzej Oleszczuk.
Edukacja poprzez film to świetny sposób spędzania wolnego czasu i integrację społeczności szkolnej.

Edukacyjne spotkania filmowe 



14 października 
- Dzień Nauczyciela 

14 października 2015 r. uczniowie II Liceum 
przygotowali akademię z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, by  podziękować nauczycielom                   
i pracownikom Szkoły. Tegoroczna uroczystość 
miała charakter „Koncertu życzeń”. Były  więc 
podziękowania, życzenia, wzruszające utwory           
z dawnych lat i ...bisy.
Na scenie wystąpili: Anna Sułkowska (z kl. I „F”) 
w piosenkach - Krystyny  Prońko „Jesteś lekiem 
na całe zło” i Olety  Adams „Get here”, a także 
Urszula Rymarska (z kl. II „E”) w utworach 
Bogusława Meca „Jej portret” i piosence grupy  2 
plus 1 „Chodź, pomaluj mój świat”. Piosenki 
Anny  Jantar - „Staruszek świat” i „Przetańczyć                
z Tobą chcę całą noc” wykonała Klaudia 
Krzysztoń (z kl. II „A”). Daria Wróbel (z kl. II „G”) 
przepięknie zaprezentowała się w hitach: Budki 
Suflera „Jest tak samotny  dom” oraz The White 
Stripes - „Seven Nation Army”. Natomiast Iga 
Pańczyszyn (z kl. III „G”) zaśpiewała utwór 
irlandzkiego piosenkarza Hoziera pt. „Take Me 
To Church”. Aplauz publiczności wywołał także 
Sebastian Korszla (z kl. I „A”), śpiewając 
niezapomniane piosenki Andrzeja Zauchy  „Bądź 
moim natchnieniem” i Elvisa Presley'a „Can't 
help falling in love”. Na zakończenie programu 
wystąpił duet - Klaudia Pawłowska i Joanna 
Banaszczyk (z kl. III „E”) w  hicie zespołu 
„Perfect” - „Nie płacz Ewka”.
Młodzież przygotowała p. Kinga Krawczyk we 
współpracy  z p. Zofią Płocienniak, p. Łukaszem 
Łukiewiczem i p. Zbigniewem Podkańskim. 
Dziękujemy wszystkim naszym m łodym 
w y k o n a w c o m z a w z r u s z a jąc e c h w i l e                       
i zaangażowanie!



17 października 2015 roku mieliśmy okazję zajrzeć do IV LO w Częstochowie. Ktoś zapewne powie, że szkoła 
to szkoła i co tam ciekawego odkrywać. Otóż do tej szkoły na początku XX wieku wieku uczęszczał młody 
Gustaw Dreszer. Dziękujemy Panu Aleksandrowi Cieślakowi za możliwość zwiedzenia szkoły oraz szkolnego 
muzeum.

Dreszerczycy 
u Sienkiewiczaków



Z wizytą 
w Stacji 
Ratownictwa 
Medycznego 

W ramach programu "Bezpieczna i przyjazna 
szkoła" nasi uczniowie mieli możliwość 
zapoznania się z pracą ratowników medycznych. 
Oprócz dobrej zabawy karetką i sprzętem 
medycznym mieli okazję odświeżyć wiedzę            
z zakresu procedur pomocy medycznej.



Giełda Zawodów
W nasze Szkole po raz dziesiąty odbyła się Giełda Zawodów zorganizowana przy współpracy z Mobilnym 
Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie. Celem akcji była pomoc młodzieży w trafnym wyborze dalszej ścieżki 
edukacyjnej.
Uczniowie II Liceum wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych. Była to też 
doskonała okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami 
interesujących zawodów młodzi ludzie mogli także lepiej poznać specyfikę danej pracy i związane z nią 
predyspozycje.
Organizatorkami akcji były: p. Zofia Płocienniak, p. Kinga Krawczyk i p. Justyna Zembrzycka.



Konkurs plastyczno-językowy

Studia w Anglii
Nie wiesz - co chcesz robić w życiu, kim chcesz być, gdzie 
chciałbyś się znaleźć za jakiś czas w przyszłości?
Jeśli takie pytania nurtują również Ciebie, to te warsztaty były 
strzałem w dziesiątkę! Spotkania z naszym gościem, p. Januszem 
Dargiewiczem, które odbyły się  28 oraz 29 października, miały na 
celu odpowiedzenie sobie na te i wiele innych pytań. Pamiętaj - 
podążaj za własnymi marzeniami, realizuj swoje pasje, uwierz            
w swój potencjał i możliwości. Rób wszystko, żeby być 
szczęśliwym. Możliwe, że kluczem do Twojego sukcesu będą 
studia w Anglii. Jeśli chcesz znaleźć więcej informacji odwiedź te 
strony: 
www.studiawanglii.pl lub www.facebook.com/studiawanglii.

27 października 2015 r. ogłoszono wyniki III edycji konkursu 
plastyczno – językowego na plakat promujący czytanie                  
(z hasłem w języku angielskim). Jurorzy (p. Lilia Prończuk – 
nauczyciel biologii i podstaw przedsiębiorczości, p. Mariusz 
Marczuk – nauczyciel języka angielskiego oraz p. Alicja Kuduk 
– nauczyciel bibliotekarz) przyznali pierwszą nagrodę Joannie 
Wójcik z klasy II f. Drugie miejsce ex aequo zajęły uczennice: 
Karolina Matuszyńska i Paulina Suprun z klasy I e. Trzecie 
miejsce ex aequo zajęły – Angelika Tywoniuk z klasy I e               
i Martyna Mika z klasy I f.
Autorki nagrodzonych prac otrzymały dyplomy i nagrody 
książkowe.
Gratulujemy!

http://www.studiawanglii.pl/
http://www.studiawanglii.pl/
http://www.facebook.com/studiawanglii
http://www.facebook.com/studiawanglii


Inne wydarzenia październikaInne wydarzenia października
Dawid Dziewulski mistrzem województwaDawid Dziewulski mistrzem województwa

7 października 2015 r. w Adamowie odbyła się Wojewódzka Licealiada                       
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Naszą Szkołę reprezentowali: Judyta 
Krawczuk vel Walczuk z kl. III „H”, Diana Pietrzak z kl. III „G”, Sylwia Zembrzycka z kl. 
III „D”, Dominika Kister kl. I „B”, Aleksandra Małek kl. I „C”, Karolina Stachal kl. II „E”, 
Dawid Dziewulski kl. I „D”, Mateusz Kawka kl. II „A” i Łukasz Szurga kl. I „F”. Pierwsze 
miejsce w biegu na 2000 m zajął Dawid Dziewulski. Pozostali zawodnicy i zawodniczki 
również punktowali dla Szkoły, chociaż nie znaleźli się na podium. Opiekunami 
młodzieży byli: dziewcząt – p. Barbara Chmielewska, a chłopców – p. Adam Kot.

Chełmski bohater - Pani Grażyna KieresChełmski bohater - Pani Grażyna Kieres

Zarząd Stowarzyszenia Chełmianie w uznaniu za zasługi i działalność dla miasta Chełm 
jednogłośnie przyznał tytuł „Chełmskiego Bohatera” Pani Grażynie Kieres, długoletniej 
nauczycielce historii w II Liceum.
Tytuł laureata plebiscytu zdobywają osoby odznaczające się w swojej działalności 
cechami społecznika, bezinteresownością, a ich postawa jest godna naśladowania. 
Gratulujemy!

Wyprawka dla żakaWyprawka dla żaka

Szkolne Koło PCK włączyło się do działań w ramach Światowego Dnia Walki                   
z Głodem. Dnia 19 października 2015 r. zorganizowano w dwóch klasach zbiórkę 
artykułów spożywczych dla kolegów i koleżanek z rodzin najuboższych. Produkty 
przekazano do biura Oddziału Rejonowego PCK            w Chełmie.
W ramach kampanii zorganizowano również wystawę uświadamiającą skalę głodu. 
Problem ten nie dotyczy wyłącznie krajów III świata, ale również Polski. Wśród 
uczniów II Liceum przeprowadzono także akcję pod hasłem „Przynieś kanapkę 
drugiemu koledze”.
Dziękujemy za udział i wsparcie naszych inicjatyw. Nad kampanią czuwała p. Joanna 
Kita, opiekun Szkolnego Koła PCK.

Dreszerczycy na Forum MatematykówDreszerczycy na Forum Matematyków

Dnia 27 października 2015 r. w Białej Podlaskiej odbyło się Uroczyste Podsumowanie 
Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2014/2015. 
Uczestniczyli w nim również nauczyciele wychowania fizycznego naszej Szkoły. 
Z przyjemnością informujemy, że II Liceum Ogólnokształcące zajęło II miejsce na 137 
sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa! Było to możliwe 
dzięki dużemu zaangażowaniu naszych nauczycieli i ciężkiej pracy młodych 
sportowców. Puchar, dyplom i listy gratulacyjne odebrali: p. Barbara Chmielewska,           
p. Joanna Kita i p. Adam Kot.
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Języki to nasz siła!
Pod tym hasłem odbył się dzisiaj w II Liceum Ogólnokształcącym Dzień Języków Obcych. Tematem 
przewodnim sesji było bogactwo językowe Europy oraz powody, dla których warto  uczyć się 
języków obcych. Gość spotkania, dr Tomasz Zygmunt, dyrektor Instytutu Neofilologii Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, podzielił się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Potwierdził, że znajomość języków obcych otwiera we współczesnym świecie „wiele drzwi”, 
umożliwia mobilność akademicką i funkcjonowanie na międzynarodowym rynku pracy.
W trakcie sesji uczniowie mieli szansę wziąć udział w przewrotnym quizie językowym „Kto wie,          
a kto nie wie” oraz w konkursie „Europa bogata językami”, w którym wiedzą mieli okazję wykazać 
się uczniowie klas realizujących języki obce na poziomie rozszerzonym – Ib, Ic, Id. Pierwsze miejsce 
zajęła klasa 1d, którą reprezentowały Nikola Kalińska i Iwona Hołub.
Sponsorami nagród w obu konkursach byli: Wydawnictwo Językowe Macmillan oraz „Restauracja   
& Pizzeria Kozak”.
Organizatorami imprezy były p. Anna Martyniuk i p. Barbara Wiszniewska. W przygotowaniu sesji 
uczestniczyli uczniowie klas I A, I C, I E, II B, II D, II G, III H. Oprawą techniczną imprezy zajęli się 
uczniowie klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej: Patryk Niemiec i Michał Sosnowski.

Dzień 
Języków
Obcych



Dzień 
Języków
Obcych



„Ojczyzna moja 
wolna, wolna...”

- słowa Antoniego Słonimskiego stały się  mottem 
uroczystości z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę 
wolności. Uczniowie naszego Liceum przygotowali 
program artystyczny upamiętniający trudną drogę 
Polaków do niepodległości.
Młodzież naszej Szkoły pielęgnuje tradycję  i chociaż 
minęły lata, nie zapomina o tych, którzy potrafili zdobyć 
się  na największe poświęcenie. Dreszerczycy mają 
świadomość, że miejsce, 
które dzisiaj Polska odgrywa na arenie międzynarodowej, 
zawdzięcza tym, którzy kiedyś, nawet na chwilę, nie 
pozwolili zwątpić w wolną, niezależną i silną Ojczyznę.
Program poetycko – muzyczny przygotowali uczniowie          
z klas: I „A”, II „A”, II „B”, II „D”, II „E” 
i III „G” pod kierunkiem p. Iwony Grabczuk i p. Beaty 
Tomaszewskiej oraz szkolny chór „Rapsodia” pod 
dyrygenturą p. Krzysztofa Olejniczaka. Nad scenografią 
czuwała p. Elżbieta Rybacka.

11 listopada



KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

12 listopada w murach II Liceum Ogólnokształcącego miała miejsce V edycja 
konkursu o Patronie Szkoły, która skierowana jest do uczniów szkół 
gimnazjalnych. W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie: Gimnazjum nr  1           
w Chełmie, Gimnazjum nr 6 w Chełmie, Gimnazjum nr 8  w Chełmie, Gimnazjum   
w Rudzie-Hucie, Gimnazjum w Woli Uhruskiej oraz Gimnazjum w Strupinie 
Dużym. 
W wyniku przeprowadzonego konkursu jury przyznało następujące nagrody:
- klasyfikacja indywidualna:
I miejsce - Jakub Waniewski - Gimnazjum Ruda-Huta,
II miejsce - Jakub Dohojda Gimnazjum nr 1 w Chełmie,
III miejsce - Kamila  Ziemianek oraz Mikołaj Nowosad - reprezentanci Gimnazjum 
nr 6 w Chełmie;
- klasyfikacja drużynowa:
I miejsce - Gimnazjum nr 6 w Chełmie,
II miejsce - Gimnazjum w Strupienie Dużym,
III miejsce - Gimnazjum w Woli Uhruskiej.
Zwycięzcom GRATULUJEMY!
Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu pani 
Magdalenie Wojakowskiej-Hanc (Gimnazjum nr 1 w Chełmie), pani Beacie 
Łukaszewskiej-Breś  (Gimnazjum nr 6 w Chełmie), pani Marzenie Stadnik 
(Gimnazjum nr 8  w Chełmie), pani Alicji Zając (Gimnazjum w Woli Uhruskiej), pani 
Stanisławie Nafalskiej (Gimnazjum w Strupinie Dużym) , panu Zbigniewowi 
Lubaszewskiemu (Gimnazjum nr 6 w Chełmie) oraz panu Krzysztofowi Opasowi 
(Gimnazjum w Rudzie-Hucie).
Tegoroczną edycję konkursu przygotowali nauczyciele historii pani Elżbieta Tołyż 
oraz pan Łukasz Łukiewicz.

GEN. GUSTAW 
KONSTANTY 

ORLICZ-DRESZER
- ŻYCIE 

I DZIAŁALNOŚĆ 
NA TLE 

WYDARZEŃ 
Z HISTORII 

POLSKI W LATACH 
1863-1918



7 listopada 2015 w murach naszej Szkoły odbył się XVII Diecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej 
Patriotycznej. Oto laureaci XVII Diecezjalnego Przeglądu Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej:

Kategoria – Recytacje - szkoły podstawowe
I miejsce: Daria Farian z Zespołu Szkół w Stawie; opiekun – p. Danuta Tywoniuk
II miejsce: Zofia Białowąs ze Szkoły Podstawowej w Żmudzi; opiekun – p. Renata Domińczuk
III miejsce: Magdalena Puk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie; opiekun – p. Ewa 
Protasiewicz

Kategoria – Recytacje - szkoły gimnazjalne
I miejsce ex aequo: 
Dawid Bożek z Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy; opiekun - p. Maria Bartoszuk
Bartłomiej Skuza z Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Wierzbicy; opiekun - ks. Krzysztof Proskura
II miejsce: Michał Kowalczuk z Parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie; opiekun - p. Ewa Gałka
III miejsce ex aequo:
Mateusz Watrak z Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Wierzbicy; opiekun - ks. Grzegorz Garbacz
Rafał Kalita z Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy; opiekun - p. Jolanta Seroka

Kategoria – Soliści - szkoły podstawowe
I miejsce: Kinga Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie; opiekun - p. Krzysztof Szachoń
II miejsce: Martyna Pieczykolan ze Szkoły Podstawowej w Żmudzi; opiekun - p. Renata Domińczuk
III miejsce: Sandra Pominkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Żmudzi; opiekun - p. Renata Domińczuk

Kategoria – Zespoły - szkoły podstawowe
I miejsce: Zespół wokalny z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie; opiekun - Joanna 
Jamrozińska
II miejsce: Zespół wokalny „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej 
w Chełmie; opiekun - p. Krzysztof Szachoń
III miejsce: Zespól wokalny „Dzwoneczki” ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu; opiekun - p. Krzysztof Szachoń

Kategoria – Zespoły - szkoły gimnazjalne
I miejsce: Zespół wokalno – instrumentalny „Pryzmat” z z Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków 
w Chełmie - opiekun p. Beata Szaruga i p. Krzysztof Ruszała.

Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej Patriotycznej



„Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec nietolerancji”.
Immanuel Kant
 
16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji – dzień szacunku, akceptacji           
i uznania dla różnorodności kultur na świecie. 17 listopada 2015r. w II Liceum 
Ogólnokształcącym Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: panią Kingą Krawczyk i panią Zofią 
Płocienniak zorganizował Szkolny Dzień Tolerancji pod hasłem : „Nie mów, że tolerujesz – po 
prostu toleruj”. Celem akcji było poszerzenie świadomości obywatelskiej uczniów, uwrażliwienie 
ich na potrzeby drugiego człowieka oraz zagrożenie współczesnego świata, uświadomienie 
problemu łamania praw człowieka. Każda klasa miała w tym dniu przebrać się. Stroje dla swoich 
klas losowali kilka dni wcześniej gospodarze. W ramach akcji klasy miały wykonać plakat 
poświęcony tematyce tolerancji. W nowej auli odbyły się spotkania uczniów II LO z psychologiem 
panią Anną Pasieczną, wolontariuszem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego. Pani psycholog wygłosiła wykład na temat tolerancji            
i wolontariatu. Młodzież obejrzała film: „Rozmowy o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym”. 
O godz. 11.55 podczas wydłużonej przerwy przy „ Zielonej Budce ”odbył się happening, podczas 
którego uczennice klasy 1d Jankowska Weronika i Kalińska Nikoleta odczytały najistotniejsze 
informacje na temat tolerancji. Podsumowaniem spotkania był łańcuch tolerancji utworzony 
przez uczniów oraz wysłuchanie piosenek: „Tolerancja” i „Przekażmy sobie znak pokoju”                
w wykonaniu Sebastiana Korszli z kl. 1a i chóru szkolnego „Rapsodia” pod opieką pana 
Krzysztofa Olejniczaka. W ramach akcji organizatorzy przeprowadzili wśród uczniów wybranych 
losowo klas ankietę „Tolerancja w szkole ”. Celem ankiety było poznanie poglądów uczniów na 
temat szeroko rozumianej tolerancji.
PAMIĘTAJMY – TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI I OPINII 
ORAZ SPOSOBU ŻYCIA.

DZIEŃ TOLERANCJI



Inne wydarzenia listopadaInne wydarzenia listopada
IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o BankachIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach

Olimpiada Wiedzy o Bankach obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych                         
w następujących dyscyplinach naukowych: finanse, ekonomia, zarządzanie. Celem 
olimpiady jest podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach 
ponadgimnazjalnych w Polsce, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży 
zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów 
bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz 
powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań 
finansowych.
Nasze uczennice, Małgorzata Ławicka - klasa I C, Karolina Naróg - klasa I D, Daria 
Szkliniarz - klasa I C, zakwalifikowały się do etapu centralnego olimpiady.

XXIV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ŻyciaXXIV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

17 listopada 2015r. w naszym Liceum został przeprowadzony szkolny etap 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Wzięło w nim udział 39 
uczestników z klas: I A, I C, I E, I F, II F i III A. Uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą dotyczącą: zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania, 
przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znać zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Pierwsze miejsce w etapie szkolnym zajęła Karolina Jusiuk z kl. II F, II 
miejsce – Joanna Miazio z kl. I C, trzecie miejsce – Karolina Gwardiak z kl. I F. 
Organizatorkami szkolnego etapu Olimpiady były p. Żaneta Nafalska i p. Joanna 
Kita – opiekunki Szkolnego Koła PCK.

Dzień Praw DzieckaDzień Praw Dziecka

20 listopada 2015r. po raz drugi w naszej Szkole, tak jak w całym kraju, obchodzony był 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika 
Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, że „prawa 
człowieka zaczynają się od prawa dziecka”.
Przez cały tydzień na godzinach wychowawczych poruszana była tematyka dotycząca praw 
dziecka. Na tablicach szkolnych zamieszczono informacje przypominające prawa dziecka, 
najważniejsze dokumenty je regulujące oraz organizacje zajmujące się pomocą dzieciom 
w Polsce i na świecie.
Dreszerczycy uczestniczyli też w szkolnym „Quizie wiedzy o prawach dziecka”. Nagrodą były 
tzw. „kropki niepytajki”. Przedsięwzięcie przygotowali i czuwali nad jego przebiegiem Rzecznicy 
praw ucznia w II LO, czyli p.Barbara Chemielewska i Szymon Przepióra uczeń klasy III B.

Konkurs: DNA i białka - niezwykłe substancjeKonkurs: DNA i białka - niezwykłe substancje

Dnia 27 listopada 2015 roku w naszej szkole został przeprowadzony jednoetapowy 
konkurs wiedzy DNA i białka - niezwykłe substancje, adresowany do młodzieży 
zainteresowanej zagadnieniami genetyki. W wyniku przeprowadzonego testu komisja 
w składzie: Lilia Prończuk – nauczyciel biologii i podstaw przedsiębiorczości, Żaneta 
Nafalska – nauczyciel chemii, Hanna Jarosz – nauczyciel fizyki postanowiła przyznać: 
I miejsce - Michałowi Szczygłowi z kl. I E,
II miejsce - Dianie Studzińskiej z kl. I F, 
III miejsce ex aequo - Magdalenie Dudzic z kl. E, Maciejowi Stachowiczowi z kl. I E                 
i Patrycji Wasyńczuk z kl. I E.
Organizatorami konkursu były: Lilia Prończuk i Żaneta Nafalska. 



Sukces Dreszerczyków w olimpiadach z historii i wosSukces Dreszerczyków w olimpiadach z historii i wos

28 listopada 2015 r. odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka                 
w Świecie Współczesnym. Duży sukces odniosła Katarzyna Biega, która zajęła drugie miejsce         
i zakwalifikowała się do etapu centralnego olimpiady. Na dziewiątym miejscu znalazła się Joanna 
Kowalska, którą od finału centralnego dzielił zaledwie jeden punkt! Patryk Dobrowolski zajął 
dziesiąte miejsce.
Jeszcze lepsze wyniki odnotowali uczniowie II Liceum w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy 
o III RP, który miał miejsce 5 grudnia 2015 r. Katarzyna Biega zajęła drugie miejsce, a Patryk 
Dobrowolski trzecie. Oboje awansowali do etapu centralnego. 
Katarzyna Biega, Patryk Dobrowolski i Joanna Kowalska uczęszczają do klasy III E                         
i przygotowywali się do olimpiad pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy                            
o społeczeństwie- p. Sławomira Roguckiego.
Obok Dreszerczyków wśród laureatów etapów okręgowych wyżej wymienionych olimpiad 
znaleźli się uczniowie: I LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu, I LO im. S. Staszica w Lublinie, III 
LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Pallotyńskiego LO im. S. Batorego w Lublinie, Prywatnego 
Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie oraz XXI LO im. św. S. Kostki w Lublinie.

Pomóż Dzieciom Przetrwać ZimęPomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

29 listopada odbyła się XXIII Ogólnopolska Akcja Charytatywna pod hasłem „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”. Jak co roku włączyła się w nią młodzież II Liceum, 
szczególnie uczniowie z klas III: F, G i H. Zbiórka darów rzeczowych potrwa w naszej 
Szkole do 15 grudnia 2015r. Koordynatorami Akcji są: p. Żaneta Nafalska, p. Danuta 
Rentflejsz i p. Dariusz Ożga. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Chełma                        
i uczestnikom tegorocznej Akcji za hojność i życzliwość podczas Wielkiej Ulicznej 
Zbiórki Darów.

Lekcje z ZUSLekcje z ZUS

Pierwszy raz w tym roku szkolnym uczniowie naszego liceum przystąpili do Projektu dla 
szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcje z ZUS”. Był to autorski projekt ZUS oraz 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z  potrzeby budowy świadomości 
młodego pokolenia Polaków z zakresu ubezpieczeń społecznych. Celem przedsięwzięcia 
było gruntowne zapoznanie z tematem oraz uświadomienie konsekwencji wykluczenia z 
tychże ubezpieczeń, kształtowanie świadomości młodzieży w tym zasady solidaryzmu 
społecznego, dawanie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom. Materiały 
dydaktyczne do lekcji powstały przy współpracy ZUS z  metodykiem nauczania,    a 
ilustracje do zajęć wykonali młodzi polscy rysownicy. Do pierwszej edycji tego konkursu 
zgłosiło się 328 placówek edukacyjnych . 
Opiekunem projektu z ramienia ZUS, była pani Joanna Kamola, Kierownik Inspektoratu 
ZUS w Chełmie. Adresatami projektu byli uczniowie klas pierwszych (kl. I B, kl. I D). 
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu czterech lekcji przez Lilię Prończuk - 
nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, podczas których były poruszane między innymi 
następujące zagadnienia: historia ubezpieczeń, rola i zadania ZUS, rodzaje ubezpieczeń 
społecznych, świadczenia z ubezpieczeń społecznych. polski system emerytalny, 
ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, zasady rozliczania składek na ubezpieczenie 
społeczne. Uczniowie byli zadowoleni z ciekawej formuły zajęć (prezentacje multimedialne, 
ćwiczenia aktywizujące, wypełnianie kart pracy, filmy edukacyjne) oraz przekazywanych 
treści. Uczniowie byli bardzo aktywni na zajęciach, przedstawiali własny punkt widzenia          
z uwzględnieniem aktualnych przemian  społecznych mających miejsce w kraju. Po 
zrealizowaniu całości materiału uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy. Najwyższą 
liczbę punktów uzyskała Katarzyna Czmielewska   z klasy I D.
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3 grudnia 2015 r. odbyła się w naszej szkole sesja popularno-naukowa 
poświęcona 160. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, która wzbudziła duże 
zainteresowanie wśród młodzieży. Uczniowie klas I a i I d, pod opieką p. Iwony 
Jakubczak i p. Marii Sawki, przy wsparciu p. Elżbiety Rybackiej, przygotowali 
informacje biograficzne i mało znane ciekawostki z życia wybitnego poety. 
Zaprezentowane też zostały, w ciekawej inscenizacyjnie formie, fragmenty 
najważniejszych dzieł Mickiewicza z okresu wileńsko-kowieńskiego, 
rosyjskiego i emigracyjnego. W rolę wieszcza z powodzeniem wcielił się 
Sebastian Korszla, zaś jego ukochaną Marylę zagrała Izabela Gieracz (oboje z 
kl. I a). Sceny z życia poety we Francji, w języku francuskim, zaprezentowali 
uczniowie kl. I d: Aleksandra Łatka, Sebastian Kowalczyk, Mateusz 
Nowakiewicz. Dopełnieniem całości była oryginalna prezentacja multimedialna 
zrealizowana przez Patryka Niemca i Michała Sosnowskiego (kl. I a).

„My z niego wszyscy…”



JARMARK
ŚWIĄTECZNY

Jak co roku w przedświąteczny weekend na Placu Łuczkowskiego odbył się Jarmark Świąteczny. 
Stoisko naszej szkoły zapełniły ozdoby świąteczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli. 
Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego.



„Na próżno Chrystus rodzi się              
w żłobie, jeśli się nie narodzi w Tobie” 
- te słowa, autorstwa Adama Mickiewicza, stały 
s i ę  m o t t e m t e g o r o c z n y c h J a s e ł e k 
bożonarodzeniowych. Było refleksyjnie, ale 
p rzede wszys tk im c iep ło i rodz inn ie .                     
W atmosferę  Świąt Bożego Narodzenia 
wprowadzili nas - lirycznie i muzycznie - 
uczniowie klas: I „C”, I „F”, II „G” i III „G”. 
Społeczność II Liceum poprzez wspólne 
ko lędowan ie , dz i e l en ie s ię  op ła tk iem                       
i serdeczne, z głębi serca płynące życzenia, 
poczuła, że stanowi rodzinę  i , że jesteśmy sobie 
naprawdę bliscy.

JASEŁKA



Inne wydarzenia grudniaInne wydarzenia grudnia
Góra groszaGóra grosza

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w Naszym Liceum odbyła się XVI 
edycja akcji „Góra Grosza”. Pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą 
wychowywać się we własnym domu rodzinnym zjednoczył całe społeczeństwo II LO. 
Tą ważną lekcję empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie koordynowali 
uczniowie klasy 1 A pod opieką p. Andrzeja Oleszczuka.

„Lekcje europejskie”„Lekcje europejskie”
9 grudnia 2015 r. gościł w naszej Szkole p. Andrzej Skórski z Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej w Lublinie oraz p. Natalia Wysocka – Ambasador Karier Unii Europejskiej. 
Przeprowadzili oni „Lekcje europejskie” dla uczniów klas: II „D” i III „E”. Przedstawiciel RODM 
przekazał młodzieży podstawowe informacje dotyczące prawa Unii Europejskiej, zwracając 
uwagę na praktyczne aspekty jego zastosowania. Pani Natalia Wysocka zaprezentowała 
możliwości zrobienia kariery w instytucjach Unii Europejskiej.
Uczniowie mieli również okazję dokładnie prześledzić proces aplikacji o pracę, poznali 
warunki, jakie należy spełnić oraz możliwości, jakie daje zatrudnienie w instytucjach unijnych. 
Uczestnicy konferencji obejrzeli także film prezentujący opinie Polaków, którzy pracują na co 
dzień w strukturach Unii Europejskiej w Brukseli, Strasburgu czy Luksemburgu.
„Lekcje europejskie” zostały zorganizowane z inicjatywy p. Sławomira Roguckiego, opiekuna 
Szkolnego Klubu Europejskiego.

Szkolny CLICKONMANIACSzkolny CLICKONMANIAC

11 grudnia 2015 roku dwudziestu uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły przystąpiło do 
szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „CLICKONMANIAC”. 
Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  językiem angielskim, stworzenie płaszczyzny 
zdrowej rywalizacji, przybliżenie gramatyki, słownictwa i wyrażeń  komunikacyjnych związanych z życiem 
codziennym, kształtowanie umiejętności językowych takich jak czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.
Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu składającego się z sześciu różnorodnych poleceń 
sprawdzających znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz umiejętność czytania i słuchania ze 
zrozumieniem na poziomie B1.2/ pre FCE.
Do drugiego etapu (okręgowego) zakwalifikowało się pięcioro uczestników,
którzy zdobyli powyżej 80% punktów (co najmniej 52 z 65 możliwych do zdobycia):
Katarzyna Hawryluk z kl. II b, Szczepan Łukowski z kl. II a, Klaudia Soborska kl. II b, Aleksandra Łatka             
kl. I d, Natalia Kędzierawska kl. II b. Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Barbara Wiszniewska.

Kolejny sukces DreszerczykówKolejny sukces Dreszerczyków
Nasi uczniowie zajęli punktowane miejsca w dwóch konkursach, promujących poezję i piosenkę rosyjską 
oraz znajomość ortografii rosyjskiej, które odbyły się 16 i 18 grudnia 2015 roku.
Pierwszy to Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej „Łzy i rojenia, kwiaty, marzenia – daruję ci…” 
zorganizowany przez Filologię Słowiańską PWSZ w 120. rocznicę urodzin Siergieja Jesienina.
Kamila Mazurek z klasy IIIa zaprezentowała ciekawą interpretację wiersza „Złocisty zimny blask 
księżyca…” i zajęła 2. miejsce. Oprócz Kamili w konkursie wzięły udział Daria Wróbel z klasy IIg                    
i Weronika Gałota z klasy IIId, które z ogromnym wdziękiem artystycznym przedstawiły recytacje 
utworów Jesienina. Uczennice przygotowała pani Małgorzata Krasowska.
Natomiast Urszula Rymarska z klasy IIe zaśpiewała w języku rosyjskim piosenkę do słów Jesienina „Klon 
ty mój bezlistny” i zajęła 3. miejsce. Wykonanie było mistrzowskie, co potwierdziły opinie wielu słuchaczy 
i innych wykonawców. Ulkę przygotowali: pani Bożena Czupryńska i pan Krzysztof Oleszczuk.
Drugi konkurs to Rejonowy Konkurs Ortograficzny Języka Rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, 
zorganizowany przez ZSE i III LO w Chełmie. Udział w nim wzięli: Nikoleta Kalińska z Id, Weronika 
Oleszczuk z If i Konrad Klasura z IIIf. Dyktando i ćwiczenia były bardzo trudne i dlatego 3. miejsce, które 
zajął Konrad jest sukcesem. 
Artystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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W ramach promocji zdrowego stylu życia, po raz trzynasty w naszej szkole 
odbył się miesiąc zdrowia pod hasłem: „Więcej zdrowia – więcej życia”. 
Działania prozdrowotne miały na celu kształtowanie odpowiedniej postawy 
życiowej poprzez: przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, profilaktykę 
chorób nowotworowych, propagowanie aktywności fizycznej i zasad 
racjonalnego odżywiania. Przeprowadzono spotkania edukacyjne i informacyjne, 
tematyczne godziny wychowawcze, warsztaty psychoedukacyjne, kiermasz 
zdrowej żywności, turnieje sportowe, programy profilaktyczne, zajęcia sportowe 
i konkursy prozdrowotne. Dnia 28.01.2016r. odbyła się akcja pt.: „Więcej 
zdrowia-więcej życia”, która podsumowała wszystkie działania na terenie szkoły. 
Koordynatorem działań prozdrowotnych była p. Joanna Kita wraz z zespołem 
wspierającym.

Styczeń Miesiącem zdrowia



Niesamowity

24. FINAŁ WOŚP
Dziękujemy wspaniałym wolontariuszom z II Liceum za piękną, pełną wzajemnego szacunku orkiestrową niedzielę. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wrażliwości Sztab pobił dotychczasowy rekord Szkoły. Zebraliśmy blisko 20 tysięcy 
złotych! Za te pieniądze Fundacja będzie mogła zakupić najnowsze urządzenia medyczne oraz zrealizować mnóstwo 
pomysłów, które pomogą ratować życie, leczyć choroby i pomagać godnie żyć ludziom w podeszłym wieku.
Rekordzistkami tegorocznego Finału są: Katarzyna Gacparska (II „G”) – 1004,40 zł, Dominika Rycak (II „E”) – 870,40 
zł i Kinga Ulewicz (II „G”)– 798,03.



20 stycznia 2016 roku w sali 
widowiskowej Chełmskiego Domu 
Kultury  o godzinie 17:00 odbył się 
koncert charytatywny zatytułowany 
„NIE BÓJ SIĘ POMAGAĆ”. Celem 
koncertu było wsparcie finansowe 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Hospicjum Domowe im. ks. kan. 
K a z i m i e r z a M a l i n o w s k i e g o               
w Chełmie oraz Adriana Korpysza, 

absolwenta II LO w Chełmie, który 
u l e g ł b a r d z o p o w a ż n e m u 
wypadkowi. Koncert uświetniły 
wys tępy  woka lne i t aneczne 
m łodzieży I I LO w Chemie . 
Gościnnie wystąpili: pan Mariusz 
Matera, pani Monika Pyclik, pan 
Jarosław Buczek, pani Marlena 
Stangryciuk „MIKA”, pan Tomasz 
Moskal, pan Daniel „Staśkoo” 
Stachniuk (z grupy  rockowej Myly 
Ludzie) oraz  orkiestra CEMEX 
BAND działająca przy  Cementowni. 
Podczas koncertu odbyła się sprzedaż 

ciasta, kawy i herbaty oraz  loteria 
losowa z  ciekawymi gadżetami. 
Zebrana kwota podczas koncertu: 
4 313 zł 23 gr.
Osoby zaangażowane w koncert: 
osoba odpowiedzialna p. Kinga 
Krawczyk oraz p. Karolina Sobińska 
i p. Zofia Płocienniak, a także               
p. Łukasz Łukiewicz i p. Zbigniew 
Podkański.

NIE BÓJ SIĘ POMAGAĆ
KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA 

HOSPICJUM DOMOWE
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Inne wydarzenia styczniaInne wydarzenia stycznia
Noc filmu francuskiegoNoc filmu francuskiego

Po raz pierwszy w naszej Szkole z 8 na 9 stycznia 2016r. odbyła się „Noc filmu 
francuskiego”. Czterdziestu uczniów uczestniczyło w maratonie filmowym do 
godziny 5. nad ranem. Dreszerczycy wspólnie z grupą nauczycieli obejrzeli pięć 
różnotematycznych filmów produkcji francuskiej, m.in. komedię, dramat i film 
obyczajowy. Na kolejną „Noc filmu francuskiego” organizatorka, p. Magda 
Szambelan, zaprasza za rok!

Sukces RapsodiiSukces Rapsodii

Szkolny chóru Rapsodia zdobył nagrodę Grand Prix podczas Chełmskiego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek "Pójdźmy wszyscy do stajenki" organozowanego 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

Wizyta Dick’a HelmaWizyta Dick’a Helma

18 stycznia 2016 roku w naszej szkole gościł trener Dick Helm, pierwszy 
asystent trenera Lennego Wilkensa między innymi w drużynach Seattle 
Supersonic, Atlanta Hawks czy New York Knicks.

Sesja literacka - życie i twórczość poetów przeklętychSesja literacka - życie i twórczość poetów przeklętych

29 stycznia 2016 r. w II Liceum odbyła się III edycja sesji literackiej. W tym roku jej 
tematyka dotyczyła dokonań poetów przeklętych. Uczniowie z klas II B i II F, 
zafascynowani historią literatury francuskiej, zdecydowali się przybliżyć młodzieży 
„świat przeżyć i wyobrażeń” artystów przełomu wieków. Wykonawcy zaskoczyli 
publiczność utworami wzbudzającymi wiele emocji, szczególnie gdy prezentowano je 
w wersji oryginalnej. Kontrowersyjne teksty miały ukazać odbiorcom inny, nowy               
i niepokojący kanon piękna. Były więc utwory Charles'a Baudelaire'a, Arthura 
Rimbauda i Paula Verlaine'a w dobrym wykonaniu, z ciekawą interpretacją, dopełnioną 
godnym humanistów żartem.
Sesję przygotowali uczniowie z klas II B i II F pod kierunkiem: p. Beaty Tomaszewskiej, 
p. Marii Sawki, p. I. Grabczuk i p. E. Rybackiej.
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Ostatni czwartek na pewno można zaliczyć w poczet chlubnych dni naszej 
szkoły. Reprezentacja II LO dziewcząt w piłce ręcznej pokazała niesamowite 
umiejętności i wolę walki, wygrywając wszystkie mecze i awansując do etapu 
wojewódzkiego! Szczypiornistki zmierzyły się z przedstawicielkami z Świdnika, 
Włodawy i Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie. Przeciwniczki twardo 
stawiały opór, ale dziewczyny szły jak burza, nie pozostawiając żadnych 
wątpliwości, która drużyna zasługuje na zwycięstwo. Perfekcyjnymi paradami         
w polu bramkowym wykazała się Natalia Osoba, którą śmiało można nazwać 
bohaterką meczu z ZSZ. W ataku przodowała Aleksandra Małek, która nawet 
pomimo problemów z nogą, została królową strzelców!
Sorka Kita chłodno i precyzyjnie instruowała drużynę, która brała każdą uwagę 
do serca. Jednak największą rolę w motywowaniu mieli kibice, którzy tłumnie 
stawili się na rozgrywki. Świetnie zorganizowana armia II LO miała przygotowane 
śpiewy i okrzyki na każdą okazję. Dzięki nim, nazwiska naszych dziewczyn 
doskonale wyryły się w głowach widzów, sędziów i rywalek. Nie obyło się bez 
momentów grozy, ponieważ jedna z zawodniczek z Włodawy doznała 
poważnego urazu. Życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia i na boisko! 
Wszystkim uczestniczkom gratulujemy udziału i świetnej, sportowej rywalizacji! 
Największe zaś brawa należą się naszym uczennicom! A panowie... patrzcie              
i uczcie się! Zwłaszcza, że jest na kogo popatrzeć. Oj, jest! :)
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ETAP OKRĘGOWY KONKURSU 
CLICONMANIAC

10 lutego 2016 roku w murach naszej szkoły odbył się II – okręgowy etap Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego „Clickonmaniac”. Poza naszą młodzieżą gościliśmy również 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Chełmie. Uczniowie szkół podstawowych przystąpili do II etapu konkursu na 
poziomach Flyers i Movers.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego zmierzyli się z testem na poziomie najwyższym – 
Click On 4. Po sprawdzeniu i weryfikacji prac okazało się, iż pięcioro uczniów z naszej szkoły 
zdobyło ponad 80 % punktów i tym samym zakwalifikowali się oni do III etapu – 
wojewódzkiego. 
Etap wojewódzki odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 5 w Zamościu – 
placówce organizatora konkursu. Przystąpią do niego: Katarzyna Hawryluk, Klaudia Soborska         
i Natalia Kędzierawska z klasy II b (opiekun – p. Barbara Wiszniewska), Szczepan Łukowski            
z klasy II a (opiekun – p. Mariusz Marczuk) oraz Aleksandra Łatka z klasy I d (opiekun – p. 
Zbigniew Podkański).



SESJA: TEATR 
ELŻBIETAŃSKI

8 lutego 2016 roku uczniowie klas  pierwszych 
II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, 
rea l i zu jący język i obce w wymiarze 
rozszerzonym, uczestn iczy l i w ses j i 
popularno-naukowej pt.: „Dramat i teatr 
elżbietański”. Młodzież miała okazję  do 
zapoznan ia s ię z t łem h is to ryczno-
społecznym epoki elżbietańskiej oraz formułą 
dramatu czasów Szekspira. Uczniowie klasy 
drugiej o profilu dziennikarskim Paulina 
I w a n i s z c z u k i D o m i n i k L a c k o w s k i 
zaprezentowali jednoaktówkę  pt.: „Coś o 
dramacie – czyli uczeń kontra pracownik 
teatru”, a Karolina Jęczeń, Natalia Kowalczuk, 
Oliwia Miszczuk, Natalia Chorągiewicz i 
Aleksandra Roman przedstawiły wybrane 
sentencje ze sztuk Williama Szekspira. 
Uczestnicy sesji usłyszeli też interpretację 
jednego z sonetów wielkiego dramaturga w 
wersji polskiej i angielskiej wykonaniu 
Katarzyny Hawryluk i Karoliny Jęczeń. 
Uczennica Emilia Rudzka zaprezentowała 
piosenkę z musicalu „Romeo i Julia”. 
Zagadnienia dramatu i teatru elżbietańskiego 
zostały przybliżone w oparciu o referat 
przygotowany przez Karolinę  Wójcicką i 
Pat ryc ję Nowosad. Podsumowaniem 
informacji na temat dramatu i teatru 
e l ż b i e t a ń s k i e g o b y ł a p r e z e n t a c j a 
m u l t i m e d i a l n a w jęz y k u a n g i e l s k i m 
przygotowana przez uczennice klasy 
pierwszej o profilu europejskim: Karolinę Kot i 
Weronikę Doroś. W postać królowej Elżbiety 
wcie l i ła s ię Agnieszka Ostapkowicz. 
Prowadzący Aleksandra Szewczyk i Piotr 
Kister urzekli widownię trafną charakteryzacją 
stroju i erudycją słowną. Nad całością 
programu sesji popularno-naukowej czuwały 
p. Barbara Wiszniewska i p. Marzena 
C z a j k o w s k a – n a u c z y c i e l k i j ę z y k a 
angielskiego.



Inne wydarzenia lutegoInne wydarzenia lutego
Biografie sławnych ludzi przybliżają historięBiografie sławnych ludzi przybliżają historię

2 lutego br. odbyła się sesja historyczna poświęcona 153. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego i 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta. Celem spotkania było kształtowanie 
myślenia i świadomości historycznej uczniów, przybliżenie dziejów narodowych oraz ukazanie 
roli wątków biograficznych w poznawaniu historii.
Na program sesji złożyły się: krótki wykład historyczny dotyczący powstania styczniowego, 
prezentacja multimedialna poświęcona Romualdowi Trauguttowi, a także charakterystyka 
ostatniego dyktatora powstania styczniowego w oparciu o literaturę historyczną i nowelę Elizy 
Orzeszkowej „Gloria victis”. Uroczystość wzbogaciły piosenki, m.in. „Margrabia Wielopolski” 
Przemysława Gintrowskiego. Część artystyczną zamknął teledysk „Wolnym być” znanych 
raperów - Jamala i Vienio. Podsumowaniem spotkania był krótki quiz historyczny dla uczniów. 
W sesji uczestniczyła młodzież z klas: I „B”, I „C” i II „B” oraz zaproszeni gimnazjaliści z ZSO 
Nr 7 w Chełmie. Młodsi koledzy mieli więc okazję poznać naszą Szkołę i porozmawiać                 
z Dreszerczykami na temat zalet nauki w II Liceum. 
Program sesji historycznej przygotowali uczniowie z klas: II  „A” i II „B” pod kierunkiem              
p. Elżbiety Tołyż i p. Elżbiety Rybackiej.

Srebrni medaliściSrebrni medaliści

4 lutego 2016r. w Kocudzy odbyła się Wojewódzka Licealiada w Drużynowym 
Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Naszą Szkołę reprezentowali: Mateusz 
Podkoń, Krzysztof Lasota i Kacper Ćwikła pod opieką pani Barbary Chmielewskiej.
Na zawodach tego szczebla spotykają się najlepsi zawodnicy województwa 
lubelskiego. Nasi reprezentanci spisali się doskonale. Zdobyli drugie miejsce, 
pokonując przeciwników z Białej Podlaskiej, Lublina i Lubartowa. Ulegli jedynie 
reprezentacji z Włodawy. To był ich dzień …. Z zawodów wrócili z medalami, 
pucharem oraz dyplomem.

Sukces NataliiSukces Natalii

Uczennice naszej szkoły Natalia Kędzierawska z IIa i Urszula Rymarska z IIe jako 
jedyne reprezentantki Chełma wzięły udział w II Wojewódzkim Konkursie Piosenki 
Rosyjskiej w Zamościu, który odbył się 5 lutego 2016 roku.
Obie zaprezentowały w języku rosyjskim współczesne piosenki, wymagające 
dużych umiejętności wokalnych i znajomości fonetyki rosyjskiej. Natalka 
wyśpiewała II miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. 
Obie dziewczyny przygotowywały się pod kierunkiem nauczycieli: Bożeny 
Czupryńskiej i Krzysztofa Olejniczaka.

Polska - Francja więzi odległe i bliskiePolska - Francja więzi odległe i bliskie

Pod takim tytułem dnia 9 lutego odbyła się sesja naukowa, mająca na celu ukazanie bliskich 
związków Polski z Francją poprzez osoby wybitnych Polaków, którzy emigrowali do tego kraju 
z przyczyn politycznych, społecznych i osobistych. Sesja dostarczyła uczniom informacji na 
temat Wielkiej Emigracji i Hotelu Lambert, Fryderyka Chopina, Marii Skłodowskiej-Curie oraz 
Polek, które były towarzyszkami życia wybitnych Francuzów (Maria Leszczyńska, Maria 
Walewska, Ewelina Hańska). Uczestnicy sesji mieli także okazję poznać szczegóły działalności 
twórców filmowych, którzy wiele lat spędzili we Francji (Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, 
Andrzej Seweryn). Podczas sesji zaprezentowano fragmenty filmu „Szopen. Pragnienie miłości” 
w reżyserii Jerzego Antczaka. Spotkanie zakończył teledysk piosenki „Viens jusqu'à moi                
w wykonaniu Michała Kwiatkowskiego i francuskiej wokalistki Elodie Frégé. 
Sesję przygotowali uczniowie klas pierwszych: I  a, I b, I d pod kierunkiem Pani Marii Sawki i Pani 
Iwony Jakubczak.
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Podsumowanie

Szkolnego
Konkursu 
Tłumaczeniowego

W piątek 11  marca 2016  roku odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Tłumaczeniowego, w którym wzięli udział 
uczniowie klasy Id i Ib. 
Zadanie konkursowe polegało na przetłumaczeniu fragmentu książki Evy Gabrielsson „Millenium, Stieg i ja” z języka polskiego 
na język rosyjski, niemiecki lub francuski, w zależności od tego, jakiego języka uczą  się uczniowie. Tego zadania podjęło się 
12 uczniów ze wszystkich poziomów klas.
Celem konkursu było promowanie nauki tzw. drugiego języka i zaprezentowanie umiejętności tłumaczeniowych. Jak 
powiedziała pani dyrektor Marta Klasura na uroczystości: „… na rozmowie kwalifikacyjnej nikt już nie pyta, czy znasz 
angielski, bo to jest koniecznością, ale jaki znasz inny język obcy…’
Bardzo cieszy fakt, że do konkursu przystąpiło najwięcej uczniów z klas  pierwszych. Oczywiście w dzisiejszym świecie jest 
możliwość korzystania z wielu źródeł, ale trzeba znać na tyle język, żeby umiejętnie z tych źródeł skorzystać.
Tłumaczenia okazały się bardzo dobre i na podobnym poziomie, stąd następująca decyzja jury:
tłumaczenie na język rosyjski:
I miejsce Weronika Oleszczuk I F, Konrad Klasura III F i Marcin Grabarczuk III F
II miejsce Nikoleta Kalińska I D i Martyna Mika I A
tłumaczenie na język niemiecki:
I miejsce Weronika Jankowska I D
tłumaczenie na język francuski:
I miejsce Oliwia Miszczuk II B i Natalia Kozaczuk II F
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz oceny celujące lub bardzo dobre (zależnie od decyzji nauczyciela)              
z danego języka.
Uroczystość  uświetnił występ solistek: Urszuli Rymarskiej IIe i Natalii Kędzierawskiej IIa –  laureatek Wojewódzkich Konkursów 
Piosenki Rosyjskiej.
Konkurs przygotowała nauczycielka języka rosyjskiego Bożena Czupryńska.



TURNIEJ O PUCHAR JM REKTORA UMCS

Tradycją stało się, że podczas dnia otwartego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizowany 
jest Turniej o Puchar JM Rektora UMCS. Tegoroczny turniej organizowany był w następujących 
dyscyplinach: futsalu (halowej piłce nożnej), tenisie stołowym, pływaniu, siatkówce oraz koszykówce. 
Naszą Szkołę reprezentowali pływacy, tenisiści, koszykarze, siatkarki oraz siatkarze. Mimo tego, iż 
byliśmy beniaminkiem tegorocznych zawodów udało się zdobić miejsca na tzw. pudle.
A oto nasze wyniki:
- III miejsce w tenisie stołowym dziewcząt - Aleksandra Prokopiuk klasa III B,
- III miejsce w tenisie stołowym chłopców - Mateusz Podkoń klasa II G,
- III miejsce w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym - Dariusz Derlak klasa II E,
- II miejsce w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym - Bartłomiej Łukowski klasa III B,
- II miejsce w siatkówce dziewcząt.
Gratulujemy także Judycie Krawczuk vel Walczuk (klasa III H) tytułu najskuteczniejszego gracza            
w siatkówce dziewcząt oraz Tomaszowi Hnydce (klasa III G) tytułu strzelca w turnieju koszykówki.



V Konkurs 
Języka 
Angielskiego 
dla 
Gimnazjalistów

Dnia 15 marca 2016 roku 28 uczniów gimnazjów                 
z Chełma i okolic po raz czwarty wzięło udział w finale 
powiatowego konkursu języka angie lsk iego 
zorganizowanego przez II LO w Chełmie. Do konkursu 
przystąpiły osoby, które uzyskały największą liczbę 
punktów w I etapie konkursu, przeprowadzonym                 
w poszczególnych szkołach. Uczestnicy konkursu 
zaprezentowali bardzo wysoki poziom znajomości 
języka angielskiego. I miejsce zajęła Justyna Nowosad,                   
a II miejsce zdobył Filip Gębicki oboje z ZSO nr 7                 
w Chełmie. III miejsce przypadło ex aequo Karolinie 
Fabiańczyk z Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego                  
w Rejowcu i Aleksandrze Nowosad z ZSO nr 7 w 
Chełmie. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez szkołę języków 
obcych Empik School i wydawnictwa Macmillan                    
i Pearson Polska. Konkurs przygotował i przeprowadził 
p. Dariusz Ożga przy współpracy z p. Andrzejem 
Ślepaczukiem.



Owacje na premierze 
Makbeta

„
Po „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa przyszedł czas na 
inscenizację dramatu Williama Szekspira „Makbet”. Spektakl                    
w wykonaniu Grupy Teatralnej „Impresja” z II LO został nagrodzony 
owacjami i bardzo przychylnymi opiniami szkolnej publiczności.         
W rolę tytułowego Makbeta wcielił się Kamil Taurogiński, Lady Makbet 
zagrała Aleksandra Gil, a jako Banko wystąpiła Weronika Holuk.
W pozostałych rolach zaprezentowali się: Kacper Dziewa (król 
Dunkan), Jagoda Gniecka (Makduf), Paweł Geleta (Lennox), Hubert Grel 
(Rosse), Magdalena Krasowska (Dama dworu), Katarzyna Gacparska 
(Zjawisko), Jakub Daniluk i Michał Krawczyński (Zbójcy) oraz Anna 
Jasińska, Aleksandra Kuśmierz i Daria Wróbel (Wiedźmy).
Młodzież pracowała nad spektaklem pod kierunkiem p. Katarzyny 
Krzysteczko - Wróbel od października 2015 r. Uczniowie 
współtworzyli scenariusz, pomagali w doborze kostiumów                   
i rekwizytów, zaś scenografię przygotowała p. Barbara Łaska.
Spektakl na bis będzie można obejrzeć w Dniu Otwartych Drzwi           
II LO. Zapraszamy rodziców, gimnazjalistów, ale także i te osoby, które 
chciałyby obejrzeć „Makbeta” jeszcze raz.



S u p e r  D w ó j k i
W II LO dzień 21 marca to Dzień Ucznia. Tego 
dnia nasza szkoła odkrywa, promuje i wspiera 
ta lenty Dreszerczyków – ludzi z pasją                   
i osobowością. W każdym młodym człowieku 
zdeponowany jest pewien „ukryty skarb”.
W I Szkolnym Konkursie Talentów Super Dwójki 
2 0 1 6 w z i ę ł o u d z i a ł 1 9 u c z e s t n i k ó w 
utalentowanych w różnych dziedzinach - muzyce 
i śpiewie, tańcu, rysunku, filmie, teatrze ognia. 
Wśród nich byli uczniowie, którzy godnie 
reprezentowali inne szkoły i placówki kultury: 
Zespo łu Szkó ł w Żó ł tańcach, I L iceum 
Ogólnokształcącego w Chełmie, Klub Tańca 
Towarzyskiego Zamek Lublin i Takt ChDK Chełm, 
Klub Boogie Opus Twist MDK Chełm, Teatr Tańca 
ChDK Chełm, Teatr Hesperydy ChDk Chełm.
Z tak szerokiego wachlarza uzdolnień komisja 
konkursowa w składzie pani Karolina Sobińska, 
pan Adam Kot, Aleksandra Małek I C  oraz 
Dariusz Rodziewicz II E wybrała ośmiu finalistów: 
1) P. Głuszek 2) A. Sułkowska 3) zespół Not 
Named Yet 4) S. Korszla 5) K. Piotrowska, I. 
Samek, D. Wróbel 6) J. Łokińska, P. Woźniak 7) 
P. Żukowska, J. Wiciński 8) J. Harańczyk, K. 
Stadnicki.
Część finałowa konkursu była bardzo bogata - 
Dreszerczycy przedstawili swoje talenty i pasje 
(m. in. cospley), finaliści zaprezentowali je na 
scenie, wystąpił Kajson. Jury - p. R. i S. 
Jakimiukowie – choreografowie Estrady 
Dziecięcej Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca             

w Chełmie i p. D. Stachniuk – wokalista, 
frontmen chełmskiego zespołu „Myly Ludzie” - po 
burzliwych obradach ogłosiło listę nagrodzonych:
I miejsce: ex aequo Paula Głuszek (kategoria: 
rysunek) oraz Paulina Żukowska i Jakub Wiciński 
(kategoria: taniec)
II miejsce: Julia Harańczyk i Kacper Stadnicki 
(kategoria: taniec)
III miejsce: Anna Sułkowska (kategoria: śpiew)
Wyróżnienie: Karolina Piotrowska, Ilona Samek, 
Daria Wróbel (kategoria: śpiewataniec)
Nagroda publiczności: Paulina Żukowska i Jakub 
Wiciński
Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem prac Pauli 
i umiejętności tanecznych Pauliny i Jakuba 
(tango), długo nie mogli się zdecydować, komu         
z nich przyznać I miejsce. P. D. Stachniuk 
ufundował jeszcze jedną nagrodę główną (300 
z ł). Spo łeczność II LO by ła zaskoczona                    
i zachwycona gestem gościa.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymali nagrody 
pieniężne, statuetki z logo II LO, które wykonał 
lokalny kowal artysta, oraz bony upominkowe.
W trakcie imprezy klasa IIg prowadziła punkt 
sprzedaży ciast. Dochód (253zł) zostanie 
przekazany na szczytny cel - rehabilitację 
absolwenta II LO.
Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest           
p. A. Martyniuk, a w działanie zaangażowali się 
Dyrekcja i Samorząd Uczniowski II LO.
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22 oraz 23 marca 2016 roku na hali AWF Biała Podlaska odbyły Wojewódzkie Finały 
rozgrywek w koszykówce. Pierwszego dnia walczyły dziewczęta. Nasza reprezentacja 
otarła się o podium zajmując IV miejsce. Walcząca kolejnego dnia reprezentacja 
chłopców zajęła V miejsce.



Inne wydarzenia marcaInne wydarzenia marca
II LO najlepsze w Konkursie o UEII LO najlepsze w Konkursie o UE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie już po raz trzeci 
zorganizowała Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs był adresowany 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Chełma, powiatu chełmskiego, 
krasnostawskiego i włodawskiego. W konkursie wzięło udział 69 uczniów. Do 
finału awansowało 30 uczniów, którzy rozwiązywali test złożony z 30 pytań, za 
które można było uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Trzy pierwsze miejsca w konkursie uzyskali uczniowie klasy 3 E II LO                 
w Chełmie, zdobywając tytuły laureatów. Zwyciężył Adrian Smalej przed 
Katarzyną Biegą i Patrykiem Dobrowolskim.

Laureatka XVI Ogólnopolskiego Konkursu RecytatorskiegoLaureatka XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Katarzyna Gacparska laureatką XVI Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji im. J. Czechowicza.
14 marca 2016 r. w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza odbyły się 
eliminacje XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nasza Szkołę                
i województwo lubelskie reprezentowała uczennica kl. II „G”- Katarzyna 
Gacparska.
Kasia zapewniła sobie udział w Konkursie Ogólnopolskim dzięki zdobyciu 
laurów na XXXIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Józefa 
Czechowicza. W eliminacjach ogólnopolskich uczennica p. Katarzyny 
Krzysteczko - Wróbel zaprezentowała wiersz „Przemiany” Józefa Czechowicza 
i „Sonet XIII” z cyklu „Z chałupy” Jana Kasprowicza.
15 marca 2016r. Katarzyna wzięła udział w Koncercie Laureatów na Zamku 
Królewski w Lublinie. Odebrała wówczas nagrodę z rąk Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, p.  Teresy Misiuk.

Frankofonia bez tajemnicFrankofonia bez tajemnic

Dnia 17 marca 2016r odbył się finał IV edycji konkursu „Kraje 
francuskojęzyczne na świecie”. Organizatorem konkursu jest III Liceum 
Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w  Lublinie. Przedmiotem konkursu jest 
wiedza z zakresu historii, gospodarki, polityki, kultury i  zwyczajów krajów 
francuskojęzycznych oraz stosunków tychże krajów z Polską. Uczestnicy 
konkursu musieli wykazać się dobrą znajomością takich krajów jak: Francja, 
Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Monaco, Kanada oraz wielu krajów 
afrykańskich, których mieszkańcy posługują się językiem francuskim jako 
narzędziem komunikacji językowej. Od uczestników konkursu wymagano także 
znajomości bieżącej sytuacji w krajach francuskojęzycznych oraz umiejętności 
samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji. Nasze Liceum 
reprezentowały dwie uczennice z klasy IIa Martyna Kojder i Karolina Steczuk, 
które w eliminacjach szkolnych uzyskały najwyższy wynik. W finale konkursu            
II miejsce zajęła Martyna Kojder. Obie uczennice wykazały się szeroką wiedzą             
i dzięki temu są ekspertkami w dziedzinie Frankofonii.
Uczennice przygotowały się do konkursu pod kierunkiem Marii Sawki.



Sukcesy młodych dziennikarek II LOSukcesy młodych dziennikarek II LO

Uczennice klasy II „B” o profilu humanistycznym - Aleksandra Roman                    
i Aleksandra Szewczyk zostały nagrodzone w konkursie dziennikarskim pod 
tytułem „Młodzi w Chełmie. Portret współczesnych nastolatków”. 
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Chełmskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Kapita łu Spo łecznego oraz portal internetowy 
www.chelmski.eu. Uczennice otrzymały nagrody w postaci urządzeń 
elektronicznych oraz książek. Ponadto redakcja portalu przygotowała warsztaty 
dziennikarskie, w których chętnie wzięli udział nasi uczniowie z klasy II „B”.

Sukcesy Dreszerczyków w olimpiadach wiedzy o społeczeństwieSukcesy Dreszerczyków w olimpiadach wiedzy o społeczeństwie

Znakomite rezultaty uzyskali uczniowie II LO w Chełmie w olimpiadach 
tematycznych związanych z wiedzą o społeczeństwie. Katarzyna Biega zajęła           
8 miejsce w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej oraz            
15 miejsce w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka              
w Świecie Współczesnym. W obu olimpiadach uzyskała tytuł laureata.
W finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej znalazł się także 
Patryk Dobrowolski, który uzyskał tytuł finalisty. Powyższe sukcesy pozwoliły 
uczniom klasy III E uzyskać indeksy między innymi na prawo na Uniwersytet 
Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytet 
Gdański, prawo europejskie na UAM w Poznaniu oraz stosunki 
międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Indeks na wymienione 
kierunki studiów uzyskał również Adrian Smalej z klasy III E, który w ubiegłym 
roku szkolnym został finalistą Olimpiady Wiedzy o UE. Uczniowie 
przygotowywali się do olimpiad pod kierunkiem Sławomira Roguckiego.

Laury w XXXIV Wojewódzkim Konkursie RecytatorkimLaury w XXXIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorkim

Katarzyna Gacparska została laureatką, a Weronika Gałota otrzymała 
wyróżnienie w XXXIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa 
Czechowicza i Jana Kasprowicza pod patronatem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty.
W przesłuchaniach konkursowych udział wzięło 67 recytatorów z 36 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego 
województwa lubelskiego. Jury, oceniając recytatorów, brało pod uwagę: dobór 
repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.               
14 marca Katarzyna Gacparska reprezentować będzie województwo lubelskie 
w eliminacjach XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa 
Czechowicza. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem swoich 
polonistek, pani Katarzyny Krzysteczko-Wróbel i pani Małgorzaty Krasowskiej.

http://www.chelmski.eu
http://www.chelmski.eu
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Tegoroczne Prezentacje Artystyczne odbyły się 
pod hasłem - „Muzyka łączy pokolenia”. Można 
było usłyszeń hity minionych dekad oraz 
najnowsze piosenki młodych wokalistów w 
wykonaniu uczniów, ale także nauczycieli 
naszej Szkoły. Chociaż muzyka była tematem 
przewodnim, Dreszerczycy na deskach 
Chełmskiego Domu Kultury zaprezentowali 
również inne artystyczne umiejętności. 
Wokaliści i instrumentaliści wykonywali utwory 
takich zespołów jak: Queen, ABBA czy Eney. 
Sol iści , występujący w styl izowanych 
kreacjach, śpiewali piosenki Madonny, 
Desireless, Maryli Rodowicz. Rozbawiona 
publiczność chętnie włączyła się w muzyczne 
show, wykonując razem ze szkolnym chórem 
„Rapsodia” utwór „We Will Rock You”. 
Widzowie mieli także okazję uczestniczyć w 
lekcji tańca, gdy w czasie występu kabaretu 
pojawił się „mistrz tańca nowoczesnego” - 
Wielki Marsel. Nie można było też oderwać 
oczu od per fekcy jn ie przygotowanej 
pantomimy. Oprócz wokalistów i zespołów na 
scenie podziwiliśmy także naszych uczniów, 
którzy należą do różnych grup tanecznych, 
m.in. Grupy Allegro z Estrady Dziecięcej, 
Chełmskiego Centrum Tańca „Rytm”, Szkoły 
Tańca „Zamek” oraz Boogie Opus Twist. 
Brawami publiczności zosta ła również 
nagrodzona Grupa taneczna z II LO, która 
zaprezentowała różne style w swoim Show 
Dance. Nowością były filmowe zapowiedzi 
zrealizowane przez Dreshwood TV. Imprezie 
towarzyszyła wystawa prac plastycznych i 
FireShow. Wspaniała atmosfera udzieliła się 
wszystkim uczestnikom Prezentacji.

XVII Prezentacje Artystyczne
Młodzieży II LO







	 XI 
 Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Tegoroczna edycja imprezy została zdominowana przez Patryka 
Obcarskiego z klasy II E, który zdobył I miejsce. Na podium znaleźli się 
także Dominik Bednarz - miejsce II oraz Michał Górny - miejsce III. 
Gratulujemy!!!





Forum 
Olimpijczyków 

II LO
II Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1965 roku. Wykształciło w tym czasie wiele pokoleń. 
Dreszerczycy - to ludzie zdolni i twórczy, to ludzie odnoszący sukcesy w nauce, utalentowani          
w różnych dziedzinach.
W dn. 11.04.2016  r. w naszej szkole odbyło się  I Forum Olimpijczyków, na które zostali 
zaproszeni, rzecz jasna, olimpijczycy – Katarzyna Biega (IIIe), Patryk Dobrowolski (IIIe), Konrad 
Klasura (IIIf), Maksymilian Baryła (IIIh) i Patryk Kamiński (IIa) oraz ich opiekunowie – p.  Bożena 
Czupryńska, p. Żaneta Nafalska i p. Sławomir Rogucki.  Zaproszenie na spotkanie w charakterze 
gości specjalnych przyjęli również absolwenci szkoły: p. Beata Lipczyńska – germanistka, 
wieloletni nauczyciel II LO, współtwórca i dyrektor NKJO w Chełmie, p. Sławomir Fik – lekarz, p. 
dr hab. Bogumił Szady – profesor KUL, p. Grzegorz Raniewicz - poseł na sejm RP.
Spotkanie miało charakter rozmowy, najpierw z olimpijczykami, potem z absolwentami. Nie obyło 
się bez prezentacji dorobku prymusów, którzy opowiadali o swoich pasjach, podawali przepisy 
na sukces i zachęcali do wytrwałości w dążeniu do celu,  snuli plany na przyszłość. Absolwenci 
wspominali, opowiadali anegdoty z czasów liceum, udzielali życiowych rad: Sukces?  – 
Największy jest przed Tobą! Przydatna umiejętność nabyta w młodości?  Umiejętność współżycia 
w grupie. Najważniejsze w życiu? Nie nauka lecz pasja. Nie praca lecz rodzina. Absolwenci 
poświęcili młodzieży czas, uwagę, byli otwarci i szczerzy. Widać było, że „powrót” do liceum 
sprawił im radość.  O wyjątkowej atmosferze spotkania świadczy zasłuchana, wpatrzona w gości 
publiczność.
Uczennica Katarzyna Gacparska głośno się  zastanawiała, czym właściwie jest sukces, czy 
przesądza on o wartości człowieka. Doradzała zachowanie zdrowego rozsądku, przekonywała, 
że kolekcjonowanie „sukcesów” może być zgubne.
Spotkanie wzbogacił występ artystyczny. Usłyszeliśmy dwie piosenki w wykonaniu: Darii Wróbel 
z IIg (Kayah "Supermenka”)  i Anny Sułkowkskiej z If  (Anna Jantar „Radość najpiękniejszych lat”) 
oraz obejrzeliśmy występ Mateusza Raniewicza (If) – pasjonata sztuki mimicznej.  Imprezie 
towarzyszyła wystawa rysunków Pauli Głuszek (IIb)  i Katarzyny Gacparskiej. Paula jest autorem 
logo I Forum Olimpijczyków.
Forum prowadzili: Monika Kaszczuk (IIg)  i Tomasz Wawrynko (Ie) oraz p. Anna Martyniuk – 
pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia.
W realizację  imprezy zaangażowali się: p.  dyrektor Marta Klasura, notabene absolwentka II LO, 
oraz nauczyciele: p. Bożena Czupryńska, p. Małgorzata Krasowska, p. Beata Pietrzak, p. 
Katarzyna Krzysteczko-Wróbel, p. Zofia Płocienniak.
 
Osiągnięcia olimpijczyków:
Katarzyna Biega – finalistka Olimpiady Wiedzy o III RP w roku szkolnym 2014/2015, laureatka 
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka                
w Świecie Współczesnym, laureatka Olimpiady Wiedzy o III RP w roku 2015/2016;
Patryk Dobrowolski –  finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,  finalista Olimpiady Wiedzy        
o III RP w roku 2015/2016;
Konrad Klasura - dwukrotny finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego w roku szkolnym 2013/2014   
i 2014/2015;
Maksymilian Baryła - finalista Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016;
Patryk Kamiński - zapaśnik Miejskiego Klubu Sportowego „CementGryf” Chełm, członek Kadry 
Narodowej Juniorów zapasy styl klasyczny, brązowy medalista Mistrzostw Świata Kadetów w 
zapasach Sarajewo 2015 - styl klasyczny - kat. 100 kg, brązowy medalista Pucharu Polski 
Juniorów w zapasach Wałbrzych 2015 - styl klasyczny – kat. 100 kg.





DZIEŃ
OTWARTY

II LO



18 oraz 24 kwietnia 2016 roku klasa 1A wraz z fundacją DKMS Polska zorganizowała 
Dzień Dawcy Szpiku. Przedsięwzięcie jest częścią akcji "Pomóż Mateuszowi i Innym".

DZIEŃ DAWCY





DRESZER 
THE BEST

podsumowanie współzawodnictwa sportowego

22 kwietnia w naszej szkole odbyło się podsumowanie  współzawodnictwa 
sportowego szkół naszego miasta. II LO zajęło I miejsce wśród szkół 
ponadgimnazjalnych w naszym mieście.



Olimpiada jest interdyscyplinarnym konkursem przeznaczonym dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej sprawami 
postępu technicznego i wynalazczości.
Celem Bloku Wynalazczego B – jest między innymi:
- zapoznanie młodzieży z problemami ochrony własności 
przemysłowej w warunkach Europejskiej gospodarki rynkowej,
- nauka praktycznego obcowania z techniką i ekonomią,
- poznawanie metod samodzielnego zdobywania wiadomości                 
i wykorzystywania ich w praktycznym działaniu,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dla zdolnych uczniów z małych 
ośrodków.
Organizatorem etapu szkolnego i okręgowego w regionie chełmskim 
jest „RKTiR” Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne w Chełmie, 
które ściśle współpracuje z samorządami naszego regionu                      
i dyrekcjami szkół.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, XXXVI edycja Olimpiady Innowacji 
Technicznych odbywa się pod patronatem i sponsoringiem Pani 
Agaty Fisz Prezydent Miasta Chełm.
Gospodarzem tegorocznej edycji naszych konkursów było II Liceum 
Ogólnokształcące w Chełmie. W regionie chełmskim w eliminacjach 
szkolnych brało udział 6 szkół. Sponsorem naszej Olimpiady była 
firma „Pro-Project”, której w łaścicielem jest Pan Henryk 
Kartaszyński.
Finał okręgowy składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.    
W części pisemnej zawodnicy odpowiadali na 20 pytań testowych 
oraz rozwiązywali 2 zadania praktyczne. Natomiast w części ustnej, 
każdy zawodnik odpowiada na 3 pytania. Najlepsza drużyna 
wyjeżdża na finał centralny. Komisji Sędziowskiej przewodniczył 
rzecznik patentowy mgr inż. Jerzy Jonak.
Wyniki etapu okręgowego:
1. Miejsce drużynowo – II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
2. Miejsce drużynowo – Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych 
w Chełmie
3. Miejsce drużynowo – Zespół Szkół Technicznych w Chełmie
Indywidualnie zwycięży ła Aleksandra Witek z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Chełmie.

XXXVI 
Finał 
Okręgowy 
Olimpiady 
o Wynalazczości



Dzień 
bez 

papierosa



Dreszerczyków rusza w świat
Dnia 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste zakończenie szkoły  przez uczniów klas trzecich. 
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Marta Klasura witając abiturientów, rodziców oraz grono pedagogiczne.           
W imieniu wychowawców maturzystów pożegnała pani Marta Czyżyk, a w imieniu młodszych roczników 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Rycak. Abiturienci uroczyście przekazali sztandar szkoły 
uczniom klasy I oraz złożyli ślubowanie godnego reprezentowania szkoły oraz wartości wpajanych przez ostatnie 
trzy lata.
Wiele wzruszeń dostarczyło nam przyznanie po raz pierwszy  tytułu „Złoty  Absolwent 2016” i przyznanie statuetki          
II LO w Chełmie. Wiele emocji było również podczas rozdania dyplomów  i nagród książkowych. Uczniowie 
otrzymali nagrody  za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz działalność na rzecz 
szkoły  i środowiska lokalnego. Łzy i wzruszenia towarzyszyły podczas wręczania listów gratulacyjnych rodzicom 
uczniów o najwyższych wynikach edukacyjnych.
Na zakończenie obejrzeliśmy kabaret – parodię lekcji znanych i lubianych nauczycieli II LO, przygotowany przez 
klasę Ie pod kierunkiem p. Małgorzaty Krasowskiej.

Kolejne pokolenie





Inne wydarzenia kwietniaInne wydarzenia kwietnia
Kacper Wójcik w finale konkursu o KanadzieKacper Wójcik w finale konkursu o Kanadzie

Kacper Wójcik uczeń drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie dotarł do finału 
ogólnopolskiego konkursu o Kanadzie. Discover Canada 2016 to trzecia edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie organizowanego przez Instytut Kultur                   
i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego i I  Liceum Ogólnokształcące w Żorach pod 
patronatem Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wśród 
nagród znajduje się pięć indeksów na Filologię Angielską UŚ, wysokie nagrody pieniężne, 
nagrody książkowe i rzeczowe.
Kacper przeszedł przez dwa etapy jak burza, pozostawiając ponad tysiąc uczestników konkursu 
z całej Polski za sobą. Wykazując się ogromną wiedzą z zakresu szerokorozumianej wiedzy o 
Kanadzie i znajomości języka angielskiego, do etapu finałowego zakwalifikował się z trzeciego 
miejsca jako jedyny przedstawiciel Lubelszczyzny i wschodniej części Polski. Finałowa część 
odbędzie się na początku czerwca. Trzymamy kciuki. Uczeń przygotowuje się pod opieką 
nauczyciela j. angielskiego Dariusza Ożgi.

Michał Pręciuk mistrzem klawiaturyMichał Pręciuk mistrzem klawiatury

2 kwietnia 2016 r. odbyły się VI Mistrzostwa Polski w pisaniu na komputerze - Michał Pręciuk, 
uczeń klasy 2a, nie miał sobie równych. 
Gośćmi Honorowymi, gospodarza Mistrzostw Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, była Helena 
Zaviacicova – 9. krotna mistrzyni świata w pisaniu na komputerze, oraz jej trener, a zarazem 
autor programu do nauki bezwzrokowego pisania – Jaroslav Zaviacic. 
Umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze to jedna z wielu zdolności, którą posiada 
Michał. III edycja Klawiaturowych Wyzwań Interinfo Polska, która zakończyła się 20 lutego 2016 
r. okazała się sukcesem dla ucznia naszego liceum. W kategorii: juniorzy I  miejsce wywalczył 
uczeń p. Andrzeja Oleszczuka – Michał Pręciuk. 
Teraz kolejne wyzwanie przed nim – mistrzostwa świata. Życzymy „połamania” klawiatury.

Katarzyna Biega piąta w Polsce w Olimpiadzie WIedzy o III RPKatarzyna Biega piąta w Polsce w Olimpiadzie WIedzy o III RP

Znakomity rezultat uzyskała Katarzyna Biega zajmując piąte miejsce w finale centralnym 
Olimpiady Wiedzy o III RP i uzyskując tytuł laureata olimpiady. Lepsi okazali się tylko uczniowie 
XIV LO w Białymstoku, XII LO we Wrocławiu, I LO w Białymstoku i LXIV LO w Warszawie. To 
już trzeci w tym roku szkolnym tytuł laureata olimpiady uczennicy klasy III E II LO w Chełmie. 
Wcześniej odniosła sukces w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Olimpiadzie Wiedzy 
o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Finalistą etapu centralnego olimpiady został 
Patryk Dobrowolski, który był także finalistą Olimpiady Wiedzy o UE. Powyższe sukcesy 
zapewniły tegorocznym maturzystom z klasy „prawniczej” indeksy na prawo oraz kierunki            
z zakresu nauk społecznych i humanistycznych kilkunastu polskich uczelni. Wymieni uczniowie 
przygotowywali się do olimpiad pod kierunkiem Sławomira Roguckiego.

Ludzie listy pisząLudzie listy piszą

Dnia 7 kwietnia 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu literacko-dziennikarskiego „Ludzie listy piszą”. Jedną z jego laureatek jest Katarzyna 
Hawryluk, uczennica klasy IIB o profilu humanistycznym. Kasia napisała list otwarty, zachęcający 
do kształtowania w sobie wrażliwości na potrzeby innych, a także list miłosny. Zdobyła 
Nagrodę Specjalną, a jej zwycięska praca zostanie opublikowana na łamach Super Tygodnia 
Chełmskiego i w Radiu BonTon, a także Polskim Radiu.



XX Turniej Piłki Siatkowej DziewczątXX Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
Dnia 12 kwietnia 2016 r. odbył się kolejny XX Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar Dyrektora 
Szkoły. Organizatorem spotkania była p. B. Chmielewska. Celem turnieju była popularyzację wśród 
młodzieży piłki siatkowej dziewcząt oraz kulturalnego uczestnictwa w imprezach sportowych, umocnienie 
współpracy ze szkołami naszego regionu, promocja szkoły w środowisku. 
W turnieju uczestniczyły reprezentacje chełmskich szkół: ZSE i IIILO z opiekunem p. D. Miszczuk, 
gospodarze turnieju II LO z opiekunem p. B. Chmielewską oraz zaprzyjaźniona szkoła z Łukowa - II LO              
z opiekunem p. J. Opolskim.
Drużyny rozegrały spotkania systemem „każdy z każdym” po trzy sety. Wyniki przedstawiają się 
następująco: I miejsce wywalczyli gospodarze turnieju II LO w Chełmie, II miejsce zdobyła reprezentacja II 
LO z Łukowa, III miejsce przypadło ZSZ i III LO w Chełmie.
Impreza przebiegła sprawnie w miłej atmosferze, wszystkie drużyny otrzymały puchary , dyplomy oraz 
słodycze. Najlepsze zawodniczki poszczególnych drużyn oraz ich opiekunowie wyróżnieni zostali 
breloczkami z logo turnieju. Po turnieju  zawodnicy z opiekunami spotkali się na słodkim poczęstunku 
przygotowanym przez uczniów naszej szkoły gdzie dzielili się swoimi doświadczeniami sportowymi               
i nawiązywali nowe znajomości koleżeńskie.

Mowię i piszę po polskuMowię i piszę po polsku

Uczennice klasy II b o profilu humanistycznym - Aleksandra Szewczyk i Katarzyna Hawryluk 
wzięły udział w IV Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej - Mówię i piszę po polsku. 
Uzyskanie najwyższych wyników na etapie szkolnym upoważniło je do reprezentowania 
naszego liceum podczas zmagań na szczeblu wojewódzkim. 7 kwietnia 2016 roku w I  Liceum 
im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbył się finał konkursu. Zadaniem uczestników było 
napisanie dyktanda i testu z zakresu poprawności ortograficzno-językowej z uwzględnieniem 
frazeologii. Aleksandra Szewczyk zdobyła III miejsce, natomiast Katarzyna Hawryluk uplasowała 
się tuż po niej różnicą pół punktu. Nagrodą przyznaną laureatce był indeks Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego na kierunek wiedza o teatrze oraz sprzęt elektroniczny. Nad 
przygotowaniem do konkursu czuwała nauczycielka języka polskiego p. Beata Tomaszewska.

Sukces Konrada KlasurySukces Konrada Klasury

Konrad Klasura z III F po raz trzeci został laureatem III Wojewódzkiego Konkursu 
Gramatycznego Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”, organizowanego przez Instytut 
Neofilologii PWSZ w Chełmie.
Konrad brał udział we wszystkich edycjach konkursu. Dwa razy zajął 1. miejsce, a w tym roku – 
2. Satysfakcja tym większa, że w konkursie brali udział uczniowie z Ukrainy i Rosji, którzy uczą 
się w liceach na terenie Lubelszczyzny. 
Konradowi życzymy powodzenia na maturze. Warto wspomnieć, że Konrad jest zwolniony           
z matury z języka rosyjskiego, ponieważ w ubiegłym roku został finalistą eliminacji centralnych 
Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Rendez - vous z FrancjąRendez - vous z Francją
Pod taką nazwą 27 kwietnia odbyła się impreza, której celem była popularyzacja kultury francuskiej.            
W programie znalazły się: film na temat stereotypów Francuzów, prezentacje multimedialne, występy 
artystyczne oraz quiz dla publiczności. 
Film w tłumaczeniu  Oliwii Miszczuk i Sandry Wintmiller - uczennic klasy II b, w satyryczny sposób odniósł 
się do powszechnie funkcjonujących obiegowych opinii na temat Francji i Francuzów. Klaudia Soborska 
przygotowała prezentację paryskich zabytków, która stanowiła tło znanego utworu pt. „Pod niebem 
Paryża” wykonanego na akordeonie przez Damiana Małysza (IIIa). Z czego słynie Francja? - na to pytanie 
odpowiedzieli uczniowie klasy IIIa, którzy zaprezentowali produkty francuskie, takie jak: sery, wina, 
szampany, foie gras, perfumy, samochody i inne. Ciekawym punktem programu okazał się quiz dla 
publiczności „Zgadnij, kto to jest?”. Uczniowie klasy Ib i Ic wcielili się w postacie znanych Francuzów. Na 
scenie pojawili się: Amelia (Weronika Holuk)– bohaterka znanego filmu, Joanna d'Arc (Monika 
Stelmaszczuk), Brigitte Bardot (Patrycja Pukas), Esmeralda (Julia Suchecka), Coco Chanel (Dominika 
Ułanowska), Zinedine Zidane (Mateusz Kosz) oraz para prezydencka Nicolas Sarcozy (Jakub Dąbrowski)                 
i Carla Bruni (Emilia Bartoszuk). Sczególnie ciepło publiczność powitała ZAZ – Karolinę Kotek, która 
zaśpiewała znany przebój „Si jamais j'oublie”. Był to wokalny debiut i zarazem sukces Karoliny, który na 
pewno zachęci ją do kolejnych występów na scenie II LO. Imprezę prowadzili Ola Łatka i Sebastian 
Kowalczyk z klasy Id. 
Program przygotowali uczniowie klas: Ib, Ic, Id, IIb, IIIa pod kierunkiem pani Marii Sawki.
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4 maja 2016 roku rozpoczęliśmy „maraton maturalny”. Egzaminy z zakresu podstawowego            
z języka polskiego. Matematyki i języka angielskiego już za nami. Czas na rozszerzone i ustne. 
Wszystkim życzymy najlepszych wyników.
A dla zainteresowanych materiał TVP 3 Lublin miedzy innymi z naszej szkoły!

http://lublin.tvp.pl/25176944/egzamin-maturalny-na-poczatek-jezyk-polski

MATURĘ CZAS ZACZĄĆ

http://lublin.tvp.pl/25176944/egzamin-maturalny-na-poczatek-jezyk-polski
http://lublin.tvp.pl/25176944/egzamin-maturalny-na-poczatek-jezyk-polski


MATURĘ CZAS ZACZĄĆ



6 maja 2016r.  w murach naszej szkoły z ogromną radością 
powitaliśmy ABSOLWENTÓW 1986. Trzydzieści lat po maturze 
klasa matematyczno-fizyczna odpowiedziała na apel p. Jacka 
Matuszaka (ob. Płock) oraz p. Dariusza Stankiewicza (ob. 
Bydgoszcz) i w prawie pełnym składzie (16  na 17 uczniów w 
klasie IV)  stawiła się  na spotkanie klasowe, które rozpoczęło 
się od wizyty w szkole. Pierwsze kroki absolwenci skierowali – 
o dziwo - do pracowni chemicznej. Gdy okazało się, że w sali 
chemicznej nie ma na ścianie układu Mendelejewa,  głośno 
wyrażali swoje rozczarowanie. Słychać było ochy i achy – to 
sala ich wychowawczyni profesor Haliny Kacprzyckiej - stąd 
ten sentyment.
W tym roczniku zainteresowanie klasą matematyczno-fizyczną 
było niewielkie – pięciu chętnych to za mało, by utworzyć 
klasę. Klasa matematyczna miałaby nie powstać? Rocznik bez 
klasy matematycznej? – Te myśli kłębiły się w głowie 
wspomnianych uczniów oraz pani Haliny Kacprzyckiej, która 
od lat była wychowawczynią klas o tym profilu. Pięciu 
pasjonatów matematyki niewiele myśląc chodziło i zachęcało, 

namawiało innych do nauki w tej klasie. Pani Dorota ze 
szczerością wyznała, iż ją przekonał argument, że w tej klasie 
jest zawsze dużo chłopców, a co za tym idzie mało kłótni.
Ostatecznie klasa powstała i liczyła w pierwszym roku nauki 
36 uczniów. Absolwenci wymieniali jedną po drugiej zaletę 
swojej klasy: „cudowna”, „wszyscy dbali o siebie nawzajem”, 
„pomagali sobie”, „wstawiali się  za sobą”, „jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego”.  Wspominali również ciepło 
swoich nauczycieli, m. in. p.  Antoniego Hempla, p. Kazimierza 
Kryśko, p. Janusza Smagę,  p. Andrzeja Niedbałę, p. Beatę 
Lipczyńską, która przez rok była wychowawczynią klasy                
i opiekowała się  nimi podczas biwaku. Anegdotom i żartom 
nie było końca.
Absolwentom w ich wędrówce po szkole towarzyszyła 
dyrektor II LO - Marta Klasura oraz p. Anna Martyniuk.
Postscriptum: Pani Dorota poznała swojego męża w liceum, 
chodzili do tej samej klasy. A na pytanie dzieci:  „- Mamo! 
Gdyby przyszła wróżka, to gdzie chcesz się  przenieść?” - 
odpowiada zawsze: „- Do II Liceum”.

TRZYDZIEŚCI 
LAT MINĘŁO
JAK JEDEN DZIEŃ



MISTRZ 
KRZYSZTOF ZANUSSI

W II LO

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej mieliśmy możliwość goszczenia w murach szkoły 
znakomitego reżysera Krzysztofa Zanussiego. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się ogromną 
popularnością. Dziękujemy za wspomnienia, opowiadania i „wyznaczanie drogi”.



ARTYSTÓW
AUKCJA PRAC

II LO

17 maja 2016r. w naszej szkole odbyła się aukcja prac plastycznych i fotograficznych uczniów: Katarzyny Gacparskiej II G, Pauli 
Głuszek II B  i Kamila Matusza I A. Tematyka prac była różnorodna – od portretu Deana Winchestera, Birdy po pejzaż Jeziora 
Białego – i zaskakująca – portrety kota z Cheshire i domowego pająka. Zainteresowanie społeczności szkolnej dziełami młodych 
artystów było ogromne – w 35 minut (2 długie przerwy) sprzedano 27 prac za w sumie 240 zł, a pieniądze przekazano autorom         
z życzeniami dalszych sukcesów. 
Aukcję  prowadzili niebywale zdolni uczniowie - Mateusz Raniewicz I F, Weronika Węgorek II E, Jakub Drygiel II F i Marcin 
Krawczak II F -, którzy swą ekspresją, darem przekonywania,  rozbrajającymi żartami, techniką władania młotkiem aukcyjnym 
oczarowali kupujących i sprzedali wszystkie prace. To nie była aukcja lecz widowisko. 
Przedsięwzięcie poprzedziła tygodniowa akcja promocyjna na facebooku. Codziennie o godz. 20.00 (od 08.05. do 14.05.) 
pojawiało się  zdjęcie sytuacyjne opatrzone komentarzem i informacją o aukcji. Inspiracją do stworzenia każdego ze zdjęć były 
prace artystów. W przeddzień aukcji ukazało się  zdjęcie finałowe (portret Szalonego Kapelusznika, a obok ucharakteryzowany na 
niego przez Paulę  Głuszek Mateusz Raniewicz) oraz making  of z jego powstania. Akcja dostarczyła twórcom i odbiorcom wiele 
przyjemności.
Aukcja to inicjatywa p. Anny Martyniuk, a przedsięwzięcie współtworzyli: Katarzyna Gacparska II G, Paula Głuszek II B, Kamil 
Matusz I A, Mateusz Raniewicz I F, Weronika Węgorek II E, Jakub Drygiel II F, Marcin Krawczak II F, Dominika Rycak II E, Natalia 
Buglińska II E, Aleksandra Djabin II G, Milena Drewienkowska II G, Ilona Samek II G oraz pani dyrektor – Marta Klasura.



W piątek 20 maja w naszej Szkole gościliśmy pana Julien'a Thibaud, wykładowcę języka francuskiego na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Spotkanie pana Thibaud z młodzieżą to efekt umowy patronackiej podpisanej między            
II LO a Katedrą Filologii Romańskiej KUL. Wydział ten objął patronat naukowy nad klasą europejską - I B. 
Dreszerczycy uczący się języka francuskiego uczestniczyli w przygotowanej przez wykładowcę prezentacji 
dotyczącej świąt obchodzonych we Francji. Ponadto Pan Thibaud przeprowadził pięć godzin konwersacji w różnych 
klasach, w tym dwie godziny w klasie europejskiej. Było to dla młodzieży nowe wyzwanie, ale przede wszystkim 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Koordynator spotkania, p. Magda Szambelan, zapewnia, że 
nie była to ostatnia wizyta tego wykładowcy w naszej Szkole.

O Francji po francusku z Francuzem, 
czyli Julien Thibaud z wizytą w II LO   



Inne wydarzenia majaInne wydarzenia maja
Emilia Bartoszuk laureatką Olimpiady Losy Żołnierza i Oręża 
Polskiego
Emilia Bartoszuk laureatką Olimpiady Losy Żołnierza i Oręża 
Polskiego

Uczennica klasy I C -Emilia Bartoszuk została laureatką etapu wojewódzkiego IX 
edycji Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 
1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.
Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych i olimpiad tematycznych 
oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyła się 12 maja 2016r. w Auli Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Emilia otrzymała 
nagrodę i gratulacje z rąk Pani Kurator Oświaty Teresy Misiuk.

Uczennice II LO w ścisłej czołówceUczennice II LO w ścisłej czołówce

Zespół uczennic w osobach: Aleksandra Bednarek, Adrianna Rymarska i Anna 
Pastuszak znalazł się w ścisłej finałowej czołówce Potyczek Matematycznych zajmując III 
miejsce. Uczennice zmierzyły się z dziewięcioma innymi drużynami szkół 
ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, podczas XII Potyczek Matematycznych. 
Do finału turnieju matematycznego, organizowanego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych przez Koło Naukowe Studentów Matematyki „Akademia 
Platońska” w Instytucie Matematyki UMCS, zakwalifikowało się dziesięć drużyn, wśród 
których znalazł się jeden zespół z Chełma. Uczennice zmierzyły się z zadaniami 
wykraczającymi swym zakresem poza obszar umiejętności zawartych w podstawie 
programowej, wysłuchały wykładu na temat „Dodawania ułamków” wykorzystującego 
konstrukcję Drzewa Sterna-Brocota oraz odpowiedziały na pytania organizatorów. 
Serdecznie gratulujemy wgranej.
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Współpraca 
z 
Uniwersytetem 
Medycznym 
w 
Lublinie

W bieżącym roku szkolnym 
nasza szkoła podpisała 
umowę o współpracy z 
Uniwersytetem Medycznym          
w Lublinie. Dzięki niej nasi 
uczniowie będą mogli 
skorzystać m. in. z zajęć 
prowadzonych przez kadrę 
naukową w postaci wykładów 
oraz laboratoriów, wsparcia 
ucznia zdolnego w ramach 
tutoringu oraz zajęć 
przygotowujących do matury       
z przedmiotów rozszerzonych. 
7 czerwca 2016 r. uczniowie 
klas pierwszych o profilu 
biologiczno-chemicznym mieli 
możliwość udziału w zajęciach: 
Analiza jakościowa kationów         
i anionów - reakcje 
charakterystyczne wybranych 
kationów i anionów. 



Festyn
Bezpieczne 
Wakacje

Już za nami festyn „Bezpieczne wakacje”. W pięknych 
promieniach słońca przy licznych atrakcjach w piątek 
odbył się festyn „Bezpieczne  wakacje 2016”. Odbyła 
się prelekcja przedstawiciela  Lasów Państwowych            
o niebezpiecznych kleszczach, pokazy pierwszej 
pomocy Stacji Ratownictwa Medycznego oraz 
Państwowej Straży Pożarnej, pokazy interwencji policji 
z psami. Można było się  sprawdzić w jeździe 
samochodem z instruktorem oraz przetestować swoją 
koordynację w stanie nietrzeźwości z użyciem 
alkogogli – dziękujemy WORD i p. Tadeuszowi 
Łańcuckiemu za  wsparcie. Odważni mogli poczuć wiatr 
we włosach podczas jazdy na motorach – Ośrodek 
Szkolenia KURSOR. Podczas imprezy można było 
również  wesprzeć Hospicjum  Domowe, zorganizowana 
została w tym celu loteria fantowa. Poza tym odbywały 
się  występy artystyczne  młodzieży II LO oraz licytacja 
k u b k ó w z l o g o s z k o ł y o r a z p o d p i s a m i                               
i najsłynniejszymi cytatami nauczycieli naszej szkoły. 
Najmłodsi mogli poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni 
(„Świat rozrywki”) oraz fantazyjnie pomalować twarz 
(„Fabryczka Marzeń”), a ci starsi mogli się  powspinać 
na  śc iance (SZS) oraz skorzystać z porad 
dietetycznych „Natur House”. Oczywiście  był również 
poczęstunek ciepły bigos, pyszna pizza, kiełbaska            
z ogniska, ciastka oraz pyszna lemoniada. Dziękujemy 
sponsorom za wsparcie: Bez Was nic nie byłoby 
możliwe. Dziękujemy Straży Pożarnej i Stacji 
Ratownictwa Medycznego za pomoc oraz służbom 
porządkowym za zapewnienie nam bezpieczeństwa: 
policji oraz straży miejskiej. Zapraszamy za rok.
Festyn został przygotowany przez Zespół Bezpieczna        
i Przyjazna Szkoła  – koordynator p.Dariusz Ożga. 
Szczególne  podziękowania za zaangażowanie się          
i pracę  nauczycielkom: p.Kindze Krawczyk – 
nauczyciel w-f oraz p.Zofii Płocienniak – pedagog 
szkolny.





Warsztaty fotograficzne
13 czerwca 2016 r. młodzież z naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia          
w warsztatach fotograficznych, połączonych z edukacją przyrodniczą. Zajęcia          
z fotografii, na ścieżce edukacyjnej Leśnictwa Borek w Sawinie, poprowadził pan 
Grzegorz Zupan. 



24 czerwca uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkolny.  Mamy nadzieję, że był on dla Was 
udany, był rokiem rozwijania waszych pasji, wiedzy oraz rokiem zawierania i  umacniania szkolnych 

przyjaźni.
Udanych wakacji!!! 
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Inne wydarzenia czerwcaInne wydarzenia czerwca
Ogólnopolski sukces naszych tenisistów stołowychOgólnopolski sukces naszych tenisistów stołowych

W dniach 3-4 czerwca 2016 reprezentacja chłopców   naszej szkoły w składzie: 
Mateusz Podkoń z klasy IIg oraz Krzysztof Lasota z klasy IIIb pod opieką p.Barbary 
Chmielewskiej uczestniczyła w Finale Ogólnopolskim Licealiady w Drużynowym 
Tenisie Stołowym w Łodzi. W zawodach wzięło udział 16 zespołów z całej Polski. 
Prawo startu mieli mistrzowie i wicemistrzowie województw. Nasi chłopcy wygrali       
3 spotkania   i wywalczyli X miejsce w Polsce. Jest to ogromny sukces naszych 
chłopaków, którzy zmierzyli się z najlepszymi "rakietami" kraju. Gratulujemy !!!

Szkolny Dzień OlimpijczykaSzkolny Dzień Olimpijczyka

Wierni idei olimpijskiej Pierre de Coubertina 6 czerwca 2016 r. obchodziliśmy Szkolny 
Dzień Olimpijczyka, który był okazją do Podsumowania Współzawodnictwa 
Sportowego Szkoły za bieżący rok szkolny. Organizatorzy uroczystości, nauczyciele 
wychowania fizycznego podziękowali uczniom za godne reprezentowanie szkoły            
w zawodach sportowych. Najlepsi sportowcy otrzymali puchary, a wszyscy zawodnicy 
wyróżnieni zostali słodyczami i dyplomami. Uroczystość uświetniły pokazy taneczne         
i występy wokalistów. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych!

Dreszerczycy najlepsi!Dreszerczycy najlepsi!

Drużyna z II LO w dniach 10-12 czerwca reprezentowała nasz region w Finale 
Ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Koszalinie.           
W zmaganiach konkursowych należało rozwiązać test, wykonać cztery zadania 
praktyczne oraz odpowiedzieć indywidualnie na pytania Komisji. Uczniowie II LO 
drużynowo zdobyli pierwsze miejsce i tytuły laureatów, pokonując tym samym 28 
drużyn z całej Polski. Jest to pierwszy taki sukces młodzieży chełmskiej w historii tej 
Olimpiady. Indywidualnie Dreszerczycy również mają się czym pochwalić. Aleksandra 
Witek zajęła 3. miejsce, Damian Małysz 8., a Hubert Tarasiuk 9. Młodzież pracowała się 
pod kierunkiem pani mgr inż. Ewy Lipskiej, nauczycielki z II LO.
Gratulujemy!

CLICONMANIAC rozstrzygniętyCLICONMANIAC rozstrzygnięty

15 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Angielskiego „Clickonmaniac”. Po pomyślnym udziale w trzech etapach 
konkursu, pięcioro uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, otrzymało tytuł 
laureata. Katarzyna Hawryluk, Natalia Kędzierawska, Klaudia Soborska, Aleksandra 
Łatka oraz Szczepan Łukowski odebrali dyplomy i nagrody książkowe. Do konkursu 
młodzież została przygotowana przez nauczycieli języka angielskiego: Barbarę 
Wiszniewską, Mariusza Marczuka i Zbigniewa Podkańskiego.
W konkursie wzięli udział uczniowie z 11 szkół ponadgimnazjalnych z całego 
województwa lubelskiego. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Zespół Szkół 
Nr 5 im. Sybiaków w Zamościu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Zamość i wydawnictwa językowego Express Publishing, które jest sponsorem nagród.



Olimpiada Wiedzy o BankachOlimpiada Wiedzy o Bankach

Uczennice: Karolina Naróg – klasa ID, Daria Szkliniarz – klasa IC, Małgorzata Ławicka – 
klasa IC uzyskały tytuł finalisty w etapie centralnym IV Olimpiady Wiedzy o Bankach. 
Do etapu centralnego w Poznaniu zostało zakwalifikowanych 202 uczniów z całej 
Polski, w tym nasza drużyna jako jedyna z naszego regionu. Uczennice przygotowała 
Lilia Prończuk - nauczyciel przedsiębiorczości.

II LO przyjacielem Stowarzyszenia Hospicjum DomoweII LO przyjacielem Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona tytułem Przyjaciela 
Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego. Pani Kinga 
Krawczyk, pomysłodawczyni oraz organizator Koncertu Charytatywnego na rzecz 
podopiecznych hospicjum, otrzymała tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.


